13.04.010: ĐỊNH NGHĨA:
A. Đối với mục đích của sự phân chia này, tất cả các từ dưới đây sử dụng thì hiện tại cũng bao gồm thì tương
lai; tất cả từ số nhiều cũng bao gồm từ số ít; và ngược lại tất cả từ số ít cũng bao gồm số nhiều.
B. Bất cứ chỗ nào trong chương này, những từ hoặc cụm từ sau sử dụng trong phần này đều có mục đích của
chương này và có ý nghĩa tương ứng được gán cho chúng trong phần này:
BAN: Ba (3) nhân viên cấp quản lý thành phố, theo thời gian được bổ nhiệm bởi giám đốc thành phố.
CHI PHÍ: Chi phí nhân công, vật liệu, vận chuyển, giám sát, kỹ thuật và tất cả các chi phí quản lý cần thiết
khác.
BỘ PHẬN: Bộ phận nước của thành phố, giám đốc và kỹ sư của bộ phận, các nhân viên được bổ nhiệm và
bất kỳ người hoặc cơ quan khác đầu tư với trách nhiệm và có thẩm quyền trong các vấn đề liên quan đến bộ
phận nước.
KẾT NỐI VAN CHỮA CHÁY: Mạch nhánh của đường nước chính và đặt đường ống từ đường chính đến lề
đường và lắp đặt van ngắt, thiết bị phát hiện dòng chảy và hầm chứa.
PHÍ DỊCH VỤ: Phí dịch vụ cho việc sử dụng nước từ hệ thống nước sinh hoạt Redlands dựa trên mức giá.
Vấn đề này có thể tham khảo dưới đây, như là hoá đơn tiền nước.
DỊCH VỤ KẾT NỐI: Mạch nhánh của đường nước chính và đặt đường ống từ đường chính đến lề đường và
lắp đặt đồng hồ và hộp đồng hồ.
MỨC GIÁ NƯỚC: Mức giá nước là cấu trúc giá nước và hạng mức giá nước được lập theo nghị quyết của
hội đồng thành phố được sử dụng làm cơ sở để tính phí người sử dụng dịch vụ từ hệ thống cấp nước sinh
hoạt Redlands. (Quy định 2751, 2011: Quy định 1949, 1986: mã trước § 59100)

