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HOTARAREA nr. 113 

Din 06 decembrie 2017 

 

 
 
               Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag, aprobarea  Caietului de sarcini al 
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag şi aprobarea  Contractului 
de furnizare/prestare al  Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a  Comunei Nădrag. 
 
 
 
               Consiliul Local al comunei Nădrag, judeţul  Timiş; 
              Având în vedere intenţia Consiliului local Nadrag de a infiinta un serviciu public de 
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare a comunei; 
              Având in vedere  avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local. 
              Având în vedere: 
- Prevederile art.II din Legea nr. 224/2015 privind modificarea si completarea Legii serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006. 
- Prevederile art.19 alin. (1) (2) (3) şi (4) din Legea nr. 224/2006 republicată. 
- Prevederile art.1 alin (4) lit. h), ale art.3 şi art. 8 alin (1), alin (3) lit. i) art. 22 alin (1) , alin. 
(2) şi alin. (3) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi ublice, 
republicată. 
- Prevederile art.8, art. 10 lit. c), art. 12 alin (1) lit h) şi art. 18 din Legea serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, republicată. 
- Prevederile Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 88/2007 privind aprobarea Regulamentului 
– cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 
89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini –cadru al serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare şi ale Ordinului nr. 112/2007, privind aprobarea Contractului – cadru de furnizare  / 
prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;                            
             În temeiul dispoziţiilor  art.36 alin.(2) lit.d),  alin.(3) lit.b),  alin. (6) lit.a) pct. 14.  Din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
            În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia  
publică locală, republicata; 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare a Comunei Nădrag, conform Anexei 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2  Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
a Comunei Nădrag, conform Anexei nr. 2  care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 3  Se aprobă Contractului de furnizare/prestare al  Serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare a  Comunei Nădrag, în baza cărora vor fi încheiate contractele individuale 



de furnizare/prestare  a serviciului cu utilizatorii, conform Anexei nr. 3  care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
             Art.  4    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru.  
             Art.  5    Prezenta hotărâre se comunică: 
                  - Instituţiei Prefectului judeţului Timiş. 
                 - A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Vest. 
                 - Primarului comunei Nădrag. 
                 - SPGC Nădrag 
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