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HOTĂRÂREA nr. 65 
din 28 noiembrie 2008                                                 

 
              Privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al 
comunei Nădrag judeţul Timiş  

          
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere necesitatea asigurăii unui cadru organizatoric cât mai 
performant şi conform cu prevederilor legale în vigoare, pentru furnizarea către populaţie 
a serviciilor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la un nivel calitativ superior în 
concordanţă cu normele europene; 
             Având în vedere referatul nr.3760 / 27.11.2008 al compartimentului de 
specialitate . 
             În conformitate cu prevederile art.18 al.1 lit.„a” , art. 18 al.2 şi art. 19 din Legea 
nr. 241 / 2006 a Serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare; 
             În conformitate cu prevederile art. 3 al. 5 lit „b”, art.23 al.2 lit.„a” , art.23 al.3 şi 
art.29 din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice; 
             În temeiul art. 26 al. 6 lit. „a” pct.14 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind 
administraţia publică locală;    
              În temeiul art. 45 al.1 din Legea nr. 215 / 2001 republicată privind administraţia 
publică locală; 
 
                                                       H O T Ă R Ă Ş T E : 
             
             Art. 1 Se aprobă înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de 
Canalizare al comunei Nădrag judeţul Timiş. 
             Art. 2 Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi de Canalizare al comunei 
Nădrag judeţul Timiş va funcţiona  în gestiunea directă a Consiliului Local al comunei 
Nădrag şi a Primăriei comunei Nădrag jud. Timiş. 
            Art. 3  Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Nădrag 
va fi furnizat prin intermediul operatorului  „Serviciul  Public  de  Gospodărire Comunală   
( SPGC) al Primăriei Nădrag”.  
            Art. 4 Se însărcinează primarul comunei Nădrag cu ducerea la îndeplinire a 
formalităţilor privind elaborarea şi aprobarea Regulamentului de oragnizare şi funcţionare 
al serviciului, a Caietului de sarcini al serviciului şi cu obţinerea acreditării operatorului 
de către ANRSC.   
            Art.  5   Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru . 
            Art.  6   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului judeţ Timiş . 
- Primar 
- SPG 
- Afişare. 

                                                                                                            Preşedinte şedinţă 
                                                                                                             Meglei Gheorghe 
Contrasemnează secretar 
 
Cons. juridic 


