ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI
HOTĂRÂRE NR 40 /30.09.2014
privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi aprobarea
Contractului de furnizare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei SMEENI,
judeţul Buzău
Consiliul Local al comunei SMEENI,
Având în vedere,
- expunerea de motive a domnului primar Andrei Ion ,inregistrata sub nr.6933/ 22.09.2014;
- prevederile art.3 alin.(1) i alin.(4) lit.a), art.4 alin.(1), art.8 alin.(1) i alin.(3) lit.d) i i),
art. 23 alin.(1), lit.a), art.24 alin.(1) lit.a), art.25 alin.(1), alin.(3) i alin.(4) si art. 28, alin.(2)
lit.a), alin.(5) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicat ;
- prevederile art. 12 alin.(1) lit.e), art. 19 alin.(3), art. 31 al.(1), art.32 i art.33 din Legea
241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicat ;
- prevederile Ordinului Pre edintelui A.N.R.S.C nr.90/2007;
- prevederile HCL 10 / 27.02.2009 privind înfiinarea, aprobarea modalit ii de gestiune
i aprobarea regulamentului i caietului de sarcini ale serviciului de alimentare cu ap ,în comuna
SMEENI, Jude ul Buz u;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Smeeni ,nr. 6934/ 22.09.2014;
- prevederile art. 36, al. (6) i art. 45, al. (1) din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;
Hot r t e:
Art.1 (1) Se d în administrare serviciul public de alimentare cu ap i
sistemul de utilitate public utilizat pentru furnizarea serviciului de alimentare cu ap al
comunei SMEENI, judeul Buz u, Compartimentului alimentare cu ap ;
(2) Predarea-preluarea bunurilor se va face pe baz de protocol i o comisie de
inventar constituit prin dispozi ia primarului comunei SMEENI.
Art.2 Compartimentul alimentare cu ap , va administra, va asigura funcion area i va
exploata serviciul i sistemul de alimentare cu ap al comunei SMEENI i va presta
urmatoarele activit i:
-captarea apei brute, din surse de suprafa sau subterane;
-tratarea apei brute;
-transportul apei potabile i/s au industriale;
-înmagazinarea apei;
-distribu ia apei potabile i/ sau industriale.
Art.3 Prestarea serviciului public de alimentare cu ap al comunei SMEENI se va face
în conformitate cu prevederile Regulamentului i Caietului de Sarcini ale serviciului public de
alimentare cu ap , aprobat prin HCL 10 / 27.02.2009.
Art.4 Compartimentul alimentare cu ap are obligaia s asigure prestarea activit ilor
men ion ate la art.2 din prezenta hot r âre pentru to i utilizatorii (populai e, agen i economici,
institu ii publice, etc.) de pe teritoriul comunei SMEENI în condi ii de calitate i cu
respectarea indicatorilor de performan stabili i prin Regulamentul serviciului public de
alimentare cu ap al comunei.
Art.5 Drepturile i obligaiile p r ilor cu privire la prestarea serviciului, inclusiv pentru
administrarea activit ilor specific serviciului sunt cele prev zute în Regulamentul de
Organizare i Funcion are al serviciului public de alimentare cu ap al comunei SMEENI,
judeul Buz u.
În conformitate cu prevederile legale, Compartimentul alimentare cu ap are urm toarele

drepturi:
a) s
încaseze contravaloarea serviciului de alimentare cu ap
furnizat,
corespunz tor preului aprobat de Consiliul Local al comunei SMEENI, determinat i
avizat în conformitate cu normele metodologice elaborate de A.N.R.S.C.;
b) s solicite periodic ajustarea preu rilor, în raport cu modific r ile intervenite în costuri;
c) s propun modificarea preului aprobat în situaiile de schimbare semnificativ a
echilibrului contractual;
d) s aib exclusivitatea prest r ii serviciului public alimentare cu ap pentru to i
utilizatorii de pe raza comunei SMEENI pentru care a hot r âre de dare în administrare;
e) s aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al Comunei SMEENI, cu
respectarea prevederilor legale în vigoare;
f) s sisteze furnizarea serviciului acelor utilizatori care nu-i achit contravaloarea
serviciilor furnizare în cel mult 30 de zile calendaristice de la date expir r ii termenului
de plat a facturilor, prin debran area de la re elele publice de distribu i ei a apei i s
solicite recuperarea debitelor în instan
i urm toarele obligaii :
a)
s furnizeze serviciul public de alimentare cu ap numai pe baza unui contract
încheiat cu utilizatorii serviciului;
b) s respecte prevederile contractuale;
c) s serveasc to i utilizatorii din aria de acoperire pentru care au fost autorizai, în
condi iile prevederilor regulamentului serviciiului;
d) s asigure prestarea serviciului public de alimentare cu ap conform prevederilor
contractuale i cu respectarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu ap
al comunei, prescrip iilor, normelor i normativelor tehnice în vigoare;
e) s
presteze serviciul de alimentare cu ap
cu respectarea principiilor
universalit ii, accesabilit ii, continuit ii i egalit ii de tratament între
utilizatori;
f) s pun în aplicare metode performante de management, care s conduc la
reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concuren i ale
prev zute de normele legale în vigoare pentru achizi iile de lucr r i, bunuri i servicii;
g) s furnizeze autorit ii administrai ei publice locale, respective A.N.R.S.C. informaiile
solicitate i s asigure accesul la documentele i documentaiile pe baza c r ora
presteaz serviciul public de alimentare cu ap , în condi iile legii;
h) s încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura
exploatat în desf u rarea activit ilo r;
i) s dein toate avizele, acordurile autorizaiile i licen ele necesare prest r ii
activit ilor specifice serviciului de alimentare cu ap , prev zute de legislaia în
vigoare;
j) s respecte indicatorii de performan
aprobai de autorit ile administrai ei
publice locale prin hot rârea de dare în administrare i precizai în Regulamentul
serviciului public de alimentare cu ap , s îmbun t easc în mod continuu calitatea
serviciilor prestate;
k) s înregistreze toate reclamaiile i sesiz r ile utilizatorilor într-un registru i s ia
m surile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele i prenumele
persoanei care a reclamat i care a primit reclamai a, adresa reclamantului, data i ora
reclamai ei, data i ora rezolv r ii, num r ul de ordine al reclamai ei care va fi
comunicat petentului. La sesiz r ile scrise operatorul are obligaia s r spund în
maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora;
l) s echipeze cu contoare bran amente utilizatorilor în punctual de delimitare a
instalaiilo r, în termenele stabilite de Consiliul local ala comunei SMEENI.
Art.6 Se aprob contractul de furnizare a serviciului public de alimentare cu ap pentru
comuna Smeeni, în conformitate cu anexa la prezenta hot râre.
Art.7 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hot râri î i înceteaz

aplicabilitatea.
Art.8 Prevederile prezentei hotarari se pot ataca in instanta de contencios administrativ
potrivit Legii nr.554/2004 ,privind contenciosul administrativ, in 30 de zile de la comunicare.
Art.9 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se încredin eaz secretarul comunei
SMEENI si compartimentul Buget-Contabilitate.
Art.10 Prezenta hot râre se comunic :
- Institu iei Prefectului jude ului Buz u
- Primarului comunei SMEENI;
- A.N.R.S.C.;
- Compartimentelor de specialitate interesate.
- Locuitorilor comunei Smeeni prin afisare la sediul institutiei si pe pagina de internet a comunei
Smeeni.
Presedinte de Sedinta
Sterian Petrica

Contrasemneaza
Secretar
Vasile Alina

Nr.40/30.09.2014
Aceasta hotarare a fost adoptata in data de 30.09.2014 cu un nr. de voturi “pentru”,
“abtineri” si
“impotriva” din totalul de 15 consilieri in functie din care prezenti .

