
 

 
ROMANIA 
JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL           
          
                                                                 HOTĂRÂRE 

 

privind darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă potabilă a comunei către ”Serviciul 

de  alimentare cu apă potabilă al comunei Băița de sub Codru județul Maramureș” - în calitate de 

operator și punerea la dispoziție a bunurilor ce compun sistemul de alimentare cu apă . 

Având în vedere; 

-  referatul de aprobare a primarului comunei , avizul comisiei de  specialitate din cadrul consiliului  

local  , raportul  compartimentului de specialitate  precum și avizul secretarului general al comunei; 

             -  prevederile, art. 1 alin.(3), litera “h”, ale art. 3 si art. 8 alin. (1), alin. (3), art. 22, art. 23, art.  

24, alin.și alin. (2), art.25 , alin(1) și ale art. 28 alin. (2), lit. a) din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, republicată și modificată prin completările ulterioare; 

-prevederile art. 8, art. 10 art. 12 alin. (1), lit. e) și art. 19, alin(2) lit. c) din Legea serviciului  

de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, modificată și completată prin Legea nr. 224/30.07.2015 ; 

   -prevederile Ordinului nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentului - cadru al serviciului 

public de alimentare cu apă și canalizare, Ordinului nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-

cadru al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare si ale Ordinului nr.112/2007, privind aprobarea 

Contractului-cadru de prestare a public de alimentare cu apă și canalizare; 

-Hotărârii Consiliului Local  Băița de sub Codru nr.27 din 24.06.2021 privind aprobarea re 

organizării compartimentului  de gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate a primarului 

comunei, în   Serviciului public de alimentare cu apa potabilă la nivelul comunei  Băița de sub Codru, 

județul  Maramureș, structura cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei   Băița 

de sub Codru . 

                       -Hotărârii Consiliului Local  Băița de sub Codru nr. 28 din 24 iunie 2021   privind aprobarea  

serviciul public de alimentare cu apa potabila din comuna Baita de sub Codru  a  Caietului de sarcini și a Regula-

mentului  de  organizare si functionare  a serviciului public  de alimentare cu apa potabilă al comunei Băița de sub 

Codru , judetul  Maramureș . 
Având în vedere prevederile  legii nr. 273/2003 privind finanţele publice locale; 

In temeiul prevederilor articolului . 129 alin. (1), lit. a) și lit. (d), alin. (3) lit. e) și alin. (7) lit. n), art. 

139, alin. (3)  și    art.196  aliniatul 1 litera „a”   din  OUG nr. 57/2019-Codul Administrativ-publicat în 

M.O. al României  nr. 555 din 5 iulie 2019; 

Consiliul local al comunei Baita de sub Codru judetul Maramures,întrunit în şedinţă  ordinară în data  

de    28 iulie   2021,adoptă prezenta ; 

 

HOTĂRÂRE : 

 
Articolul 1. (1) Se aprobă darea în administrare a serviciului de alimentare cu apă și a infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente acestuia pentru desfășurarea serviciului în comuna Băița de sub Codru, către               

” Serviciul de  alimentare cu apă potabilă în comuna Băița de sub Codru județul Maramureș” organizat ca 

serviciu cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al comunei  Băița de sub Codru, județul  

Maramureș. 

             (2)Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de proces - verbal de predare primire 

semnat de Primarul Comunei  Băița de sub Codru si șeful serviciului. 

Articolul 2 .    Operatorul va presta serviciul de alimentare cu apă  în baza prezentei hotărâri de dare 

în administrare a serviciului, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului și a caietului de  

 



 

 

sarcini aferente serviciului, aprobate prin Hotărârea nr. 28/24.06.2021 a Consiliului Local  Băița de sub 

Codru, 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. 

Articolul 3. “ Serviciul de  alimentare cu apă potabilă în comuna Băița de sub Codru județul  

Maramureș” are obligația să asigure prestarea activităților specifice serviciului de alimentare cu apă, 

pentru toți locuitorii de pe teritoriul comunei  Băița de sub Codru,  în condiții de calitate, continuitate și 

respectarea indicatorilor de performanță stabiliți prin regulamentul serviciului, precum și cu respectarea 

legislației în domeniu. 
Articolul  4. Drepturile și obligațiile părților cu privire la prestarea serviciului public de alimentare 

cu apă, inclusiv pentru administrarea activităților specifice serviciului sunt cele prevăzute în Regulamentul 

de Organizare și Funcționare al serviciului public de alimentare cu apă al comunei  Băița de sub Codru, 

județul  Maramureș,care sunt precizate și în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre,anexă ce face parte integranta 

din aceasta. 
Articolul 5. Primarul/viceprimarul comunei  Băița sub Codru, prin serviciile de specialitate vor 

duce la îndeplinire prezenta hotărâre.  
Articolul 6.  Raportul juridic dintre Primarul comunei și “ Serviciul de  alimentare cu apă potabilă 

în comuna Băița de sub Codru județul Maramureș” serviciu cu personalitate juridica, infiintat in sub-

ordinea Consiliului Local al comunei,pentru prestarea serviciului in gestiune directa, este un raport de 

subordonare, la baza caruia sta prezenta hotarire de dare in administrare. 
Articolul 7. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prinpublicarea în Monitorul Oficial 

Local ,afişarea la sediul instituției şi se comunică prin grija secretarului general al comunei, în conformi-

tate 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 comunei  

              -  Compartimentului financiar- contabil  

    - “ Serviciul de  alimentare cu apă potabilă în comuna Băița de sub Codru județul  

Maramureș”. 

    -A.N.R.S.C-UP-Bistrița Năsăud 

               
PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

           Petran Sorin Florin 

                    
Contrasemnat  pentru legalitate 

             SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI  

                 DRAGOŞ  TRAIAN 
Baita de sub Codru 

la   28  iulie   2021. 

 

Nr.31. 
 

 Notă: 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de __11____voturi „pentru „ __0___voturi împo-

trivă,____0__abțineri      din numărul  de 11 consilieri în funcţie ,fiind prezenţi ____11___ consilieri.   
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