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  H O T Ă R Â R E A nr.24/2018 

privind aprobarea evaluării pe anul 2017 al administratorului 

 Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC)  Ciumani, 

 

 
             Consiliul Local al comunei Ciumani, la ședința ordinară din 26 martie 2018  
             Având în vedere Proiectul de hotărâre prezentată de Primaul comunei Ciumani 
nr.24/2018, privind aprobarea evaluării pe anul 2017 al administratorului Serviciului Public de 
Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, ,            
Analizând raportul nr.24/2018 a secretarului comunei Ciumani  și raportul favorabil al 
comisiei economice al Consiliului Local Ciumani, 
             Luând în considerare prevederile: 
             - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.48/2017 privind aprobarea criteriilor de 
performanță pe  anul 2017 pentru administratorul Serviciului Public de Apă și Canalizare 
(SPAC) al comunei  Ciumani, 
              - Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării 
Serviciului Public de apă și canalizare  a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără 
personalitate juridică în serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în 
subordinea Consiliului Local Ciumani precum dării în administrare și exploatare  a serviciului 
public și a sistemului de apă și canalizare a comunei , 
             -Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.40/2016 pentru modificarea HCL nr.25/2016, 
prin care a fost înființat postul de administrator al SPAC, 
            -Contractul de management nr.225 din 25.01.2017 încheiat cu administratorul 
Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, 
              Respectând prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală,văzând procesul-verbal de afișaj nr.889/26.03. 2018, 
              În baza prevederilor art. 36, alin (2), lit. „a”,art.45 alin.(1), art. 112 i ale art. 45 din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, cu un număr de 13 voturi , 
 

h o t ă r e ș t e: 
 
      Art.1 Se aprobă evaluarea pe anul 2017 al  administratorului Serviciului Public de Apă și 
Canalizare (SPAC)  Ciumani, conform anexei , care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
       
      Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului pentru: Primarul comunei 
Ciumani, Administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) al comunei Ciumani, 
Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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