
 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL            

     HOTĂRÂREA  

                                  privind aprobarea  serviciul public de alimentare cu apa potabila din comuna Baita de sub Codru 

                     a  Caietului de sarcini și a Regulamentului  de  organizare si functionare  a serviciului public  de alimentare  

                                               cu apa potabilă al comunei Băița de sub Codru , judetul  Maramureș . 
 

Având în vedere; 

 

                       - referatul de aprobare  întocmit de către  primarul comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului local   

, raportul de specialitate al  compartimentului de resort ,precum şi avizul secretarului comunei; 
        -prevederile  art.3 alin. 1, art.8 alin.l, alin.2  lit.h, din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice,  

republicata , cu modificările si completările ulterioare; 

              -prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificările si comple-

tările ulterioare; 

                     -prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr.88/20.03.2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului de 

alimentare cu apa si canalizare, cu modificările si completările ulterioare, 

                     -prevederile Ordinului Președintelui ANRSC nr.89/20.03.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare 
  În temeiul  prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a),  din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data de  24 iunie    
2021,adoptă prezenta ; 

       H O T A R A R E : 

 

 Articolul 1.  Se aproba Regulamentul   Serviciului Public local de alimentare cu apa potabilă   al comunei  Băița de sub Codru 

, judetul  Maramures, pentru exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare specifice, respectiv pentru sistemul public de alimentare cu apa 

existent, confom anexei  1 la prezenta hotarare; 
Articolul 2.  Se aproba   caietul de sarcini  al serviciului de alimentare cu apă,conform  anexei nr.  2 la prezenta hotarare; 
 Articolul 3.  Gestionarea serviciului public de alimentare cu apă se realizează prin gestiune directă. 

            Articolul 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărârii, se încredințează d-ul  DUMUȚA AUREL- primarul comunei, 

d-ul POP TRAIAN- viceprimar al comunei  și compartimentul financiar -contabilitate. 
           Articolul 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică în Monitorul Oficial Local ,prin afişare la sediul instituției   şi 

se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformitate cu prevederile art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, Prefectului Județului Maramureș pentru exercitarea controlului de legalitate,precum și   
    -  Primarului și viceprimarului comunei  

                -  Compartimentului financiar- contabil  

   -  Compartimentului  de Gospodărie comunală. 

   -  ANRSC – UP, Bistrita-Năsăud. 

          
      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

   

             PETRAN SORIN-FLORIN 
                                                                                                                                   contrasemnat  pentru legalitat 

   SCRETARUL GENERAL AL COMUNEI 

                                                                                                                                  TRAIAN DRAGOŞ 

Baita de sub Codru 

la  24 iunie    2021. 
  

 Nr.28. 
         Notă; 

                              Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de__10__ voturi pentru,  __1___abţenere __0___ voturii împotrivă,din 

numărul  de  ____11____  consilieri prezenţi .  

                              Consilieri în funcţie :  11 

 



 

 

               
 

 

 


