
 

 

 
ROMANIA 

JUDEŢUL MARAMUREŞ      
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU        

CONSILIUL LOCAL             
                                                   
 

                     HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea reorganizării compartimentului  de gospodărire comunală  în   Serviciului public de  

alimentare cu apa potabilă la nivelul comunei  Băița de sub Codru, județul  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  prin care se propune înființarea acestui serviciu  cu personalitate juridica 

și gestiune dirtectă,precum şi avizul secretarului comunei; 

- prevederile art.l alin.4 lit.h, art.3 alin. 1, alin.4, art.8 alin.l, alin.2 si alin.3 lit.d, art.24 alin.l lit.a, art.28 din Legea  

nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata , cu modificările si completările ulterioare, 

    -          prevederile art.10, art.12 alin.l lit.e si h, art,17, art. 18 alin.l lit.a si alin.2, art. 19 din Legea nr.241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificările si completările ulterioare, 

- prevederile art.II din Legea nr.224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de alimentare cu apa si  

canalizare, 

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

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

  În temeiul  prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a),  d in 

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 : 

 

Art. 1. Se aproba reorganizarea compartimentului  de gospodărire comunală  în Serviciului Public de Alimentare cu apa la 

nivelul comunei  Băița de sub Codru, denumit ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA-potabilă,  Băița de sub Codru”, structura 

cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al comunei   Băița de sub Codru . 
           Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe baza de gestiune economica si se va bucura de autonomie finan-

ciara si funcționala, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de Înregistrare fiscală si al conturilor deschise la unitățile 

teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare si va intocmi, in condițiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli si situații financiare 

anuale. 
Art.2.” SERVICIUL DE  ALIMENTARE CU APA-potabilă,  Băița de sub Codru” are ca principala sarcina furnizarea 

serviciului public de alimentare cu apa al comunei si administrarea, funcționarea si exploatarea sistemului de alimentare cu apa din 

comuna, serviciu public care are forma de gestiune, gestiunea directa. 
Art.3. ( Se aproba ca principal obiect de activitate al „SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA-potabilă,  Băița de sub 

Codru” astfel : CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distribuția apei . 
Art.4. (l) Se aproba numărul total de posturi ale „SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA -potabilă, Băița de sub Co-

dru”,de 7 - respectiv : sef serviciu - 1 post, contabil - 1 post, casier - 1 post, muncitor calificat/necalificat - 3 posturi, șofer/conducator 

tractor - 1 post. 
(2) Se aproba Organigrama si Statul de funcții al „SERVICIUL DE  ALIMENTARE CU APA –potabilă, Băița de  

sub Codru”, conform Anexelor nr. 1 si 2 care sunt parte integranta din prezenta hotarare. 

(3) Se aproba ca salarizarea personalului angajat al „SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APA-potabilă,  Băița de  

sub Codru” sa fie făcută in conformitate cu normele in vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar. 

Art.5. (1) Se aproba ca sediul social al „SERVICIULDE DE  ALIMENTARE CU APA -potabilă, Băița de sub Codru” sa 

fie in incinta sediului Primăriei  Băița de sub Codru  nr. 19, asa cum reiese din contractul de comodat, conform cu anexa nr.3 la 

prezenta hotarare, anexa care este parte integranta din prezenta hotarare. 
        (2) Se aproba ca pe toate actele emise de „SERVICIUL ALIMENTARE CU APA –potabilă, Băița de sub Codru” sa 

se menționeze : „Consiliul local al comunei BĂIȚA DE SUB CODRU SERVICIUL ALIMENTARE CU APA -potabilă, Băița de sub 

Codru”. 

 

 

 



 

 

 

Art.6. Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționarii si exploatării serviciului se asigura prin incasarea de la utili-

zatori, pe baza facturilor emise de „SERVICIUL ALIMENTARE CU APA -potabilă, Băița de sub Codru”, a contravalorii serviciilor 

furnizate si alocații bugetare în  conformitate  cu prevederile legale in vigoare. 
Art.7. (1) Atribuțiile personalului de conducere, respectiv atribuțiile șefului de serviciu se stabilesc de către primar prin fisa 

postului, aprobata de către Consiliului Local al comunei   Băița de sub Codru. 
          (2) Atribuțiile personalului propriu de execuție al Serviciului se stabilesc prin fisa postului aprobata de către șeful de 

serviciu. 

           Art.8. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei  Băița de sub Codru.          
             Art.9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul instituției ,în Monitorul Oficial Local 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 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.27. 
         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 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 


