
 

HOTĂRÂRE NR. 25 

Din 30 iulie 2009 

  

 

Privind “re organizarea Serviciului public  de Alimentare cu Apă 

Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rediu, judetul Galaţi” 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU 

 

Avand in vedere : 

- proiectul de hotarare, expunerea de motive  a primarului comunei Rediu, privind  

„re organizarea Serviciului public de Alimentare cu Apă 

Sub autoritatea Consiliului Local al comunei Rediu, judetul Galaţi’’  

 

 - avizul Comisiei de specialitate nr. 1din cadrul Consiliului Local al comunei Rediu, 

 - art. 3 si art. 8 alin. (1), alin. (2) lit.h) şi art. 23  din Legea nr.51/2006 , privind 

serviciile comunitare de utilitati publice; 

- prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006 

- prevederilor art.36, alin.(2),lit.d),alin.(3),lit.b) si art.45,alin.(1)dinLegea nr. 

215/2001 privind administraţia  publică locală, republicată, cu modificările şi 

completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. . - Se aprobă reorganizarea  serviciului public de alimentare cu apă comunei 

Rediu, din judeţul Galaţi. 

Art. 2.  - Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare cu 

apă : gestiunea directă.  

Art. 3 -  Se aprobă reorganizarea compartimentului de alimentare cu apă, sub 

autoritatea Consiliului Local al comunei Rediu, judetul Galaţi.  

Art. 4. – Serviciul este de interes local şi funcţionează fara personalitate juridică, in 

subordinea consiliului Local al comunei Rediu. 

Art. 5. - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciul public de 

alimentare cu apă al  comunei Rediu, judetul Galaţi care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre (Anexa nr. 1). 

Art. 6. - Se aprobă Caietul de Sarcini a servciului de alimentare cu apa  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre(Anexa nr. 2). 

 

 

 

 

 



 

Art. 7.- Se aprobă Contractul de furnizare a servciilor de alimentare cu apa  care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre(Anexa nr.3) 

Art. 8.- (1) Se aprobă darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă şi a 

infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia către compartimentul organizat în 

cadrul aparatului de specialitateal Primarului comunei Rediu ; 

            (2)Predarea – preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol şi inventar 

de către o comisiei constituită de fiecare parte ; 

           (3)Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă care se dau în 

administrarea compartimentului astfel organizat sunt : 

 captarea şi tratarea apei brute ; 

 transportul apei potabile şi/ sau industriale ; 

 înmagazinarea apei ; 

 distribuţia apei potabile şi/ sau industriale ; 

 furnizarea apei potabile. 

Art.9. Serviciul  public de alimentare cu apă are obligaţia să asigure prestarea 

activităţilor menţionate la art.8 alin. (3), pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori, 

economişti şi instituţii publice)de pe teritoriu comunei Rediu, în condiţii de calitate şi 

respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin regulamentul seviciului.  

Art.10. - Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei  se aduce la cunoştinţă 

publică şi se comunică: Institutiei  Prefectului , A.N.R.S.C. Bucuresti etc. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

CONSILIER, Niculae Ungurianu 

 

                    

 

CONTRASEMNEAZĂ 

          SECRETAR COMUNĂ,     

          Diaconu Ersilia 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ROMANIA  

JUDETUL GALATI  

COMUNA REDIU  

        PRIMAR                                                                                           Nr. 1488/24.07.2009 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

                    La proiectul de hotărâre privind : re organizarea Serviciului public  de 

Alimentare cu Apă sub autoritatea Consiliului Local al  comunei Rediu, judeţul Galaţi 
 

 

                         Subsemnatul Buruiană Gheorghi , primarul comunei Rediu , judeţul Galaţi , având 

în vedere  art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice care 

prevede că : 

“serviciile de utilitati  publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale şi 

se înfiinţează, se organizează şi se gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de 

importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi 

în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă” precum şi art. 8 alin. 

(1),(2)lit.h care prevede că:  

(1)Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea 

ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor 

de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea 

şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale, 

aferente sistemelor de utilităţi publice. 

    (2) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, 

autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri în legătură cu: 

h) elaborarea şi aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi 



publice, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente;  

                Faţă de cele relatate şi în conformitate cu prevederile art. 36 (2) lit. d şi ali.3 lit.b din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, propun următoarele: - aprobarea reorganizării serviciului public de alimentare cu apă al 

comunei Rediu; 

- gestionarea directă a servicilui; 

- aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă 

al comunei Rediu conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta expunere de 

motive; 

- aprobarea Caietului de Sarcini a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Rediu 

conform anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta expunere de motive; 

- aprobarea Contractului de furnizare a serviciilor  de alimentare cu apă conform anexei nr. 3 care 

face parte integrantă din prezenta expunere de motive; 

                       Solicit raport de specialitate compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate şi aviz favorabil Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local.  

                       Faţă de cele relatate propun Consiliului local spre dezbatere şi deliberare , proiectul 

de hotărâre menţionat mai sus în şedinţa ordinară a Consiliului local din data de 30 iulie 2009. 

 

                                                                     Primar, 

                                                      Prof.  Gheorghi  Buruiană 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL REDIU  

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

Nr. 1489/ 24.07.2009 

 

 

 

                                                         RAPORT DE SPECIALITATE ,  

 

 

                         

                          Subsemnata Bocăneală Mioara, inspector în cadrul aparatului de specialitate  

al primarului comunei Rediu, judeţul Galaţi, în temeiul art. 44  din Legea 215 /2001, a administraţiei 

publice locale  şi  examinând  expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre  privind : 

reorganizarea serviciului public de alimentare cu apă al comunei Rediu serviciului public de 

alimentare cu apă al comunei Rediu ; 

                                    Este legal, se respectă prevederile art. 36 (2 lit. d şi (3) lit. b din   Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

                                    Este de competenţa Consiliului local  ca în conformitate cu prevederile art. 45, 

alin 1 din Legea 215 privind administraţia publică locală , cu modificările şi completările ulterioare, 

să adopte în şedinţa ordinară din data de 30.07.2009 acest  proiect de hotărâre .  

 

 

 

                                                                 Inspector, 

                                                          Mioara Bocăneală                                                                                                                

 


