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CONSILIUI. LOCAL
Tel/fax: 0258-7 841 12',031 28985 12
e-mail primaria. bucium@)zahoo, com

I{OTARAREA NR 3 1
din29 06 2018
privind ?nfiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apd gi Canalizare in Comuna
Bucium, judepl Alba

Local Bucium, judepl Alba, intrunit in sedinta

ordinara publica, Ia data de
29.06.2018,
Av6nd ?n vedere:
- expunerea cle motive la proiectul de hotdrire prin care Primarul comunei Bucium
propune infnn[area Serviciului Public de Alimentare cu Apd qi CanaTtzare, in
Comuna Bucium , judelul Alba;
-proiecl.ul de hotarare nr.4086126 06.2018, initiat de primarul comunei Bucium

Consiliul

prin care propune, in baza adreselor Ministerului Dezvoltarli Regionale

si

Administratiei Publice, infiintarea Serviciului Public de Alimentare eu Api qi
Canalizare in Comuna Buciurn, judetul Alba,
-r'aportul de specialitate nr,4081/26.06.20I8 , intocmit de consilier asistent, Bara
Da.niel-Sabin, care propune aprobarea proiectului initiat de primarul comunei Bucium,
in forma propusa de acesta;

-Adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
nr.27423108.03.2018 , inregistrata la Primaria Comunei Bucium cu
nr,2299126.03.2018 prin eare ni se aduce 1a cunostinta ca avem obligatia infiintarii
serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu personalitate juridica, rn subordinea
Consiiiului Local Bucium,

si Administratiei Publice
nr.22757124.05.2018, inregistrata la Primaria comunei Bucium cu nr.3948178,06 2018,
prin care ni se aduce la cunostinta ca pana in luna noiembrie 2018 avem obligatia de
infiinta serviciul public de alimentare cu apa si canalizare.
In terueiul prevederilor:
. - art.1 alin(1 ),alin,(2 )lit.a) siarl" 7, alin. (5)lit. a), art.28 a1in.(1)sia1in.(7)din
Legea 5112006 a serviciilor comunitare de ut:ilitdti publice, modificat[ gi completata.
prin OUG 13/2008;
-art.Il pct.9 si pct.10 din O,U.G. nr. 58 din 19 septembrie 2076 penlru modificarea
gi cornpletarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizilnlor publice;
-art 8, art.I), aft.I2 alin.(l) lit.e), art.77 si art.18 alin.(1) lit.a) si a1in,2 si art.19 din
Legea nr. 24I dtn 22 iunie 2006 (*republicatd*)serviciului de alimentare cu apd qi de
canahzare*);
- arl. 6, alin (4) din Hotlrdreanr. 74511 1 iulie 2001 a Guvernului RomAniei pentru
aprobarea Regulamentului privind acordarea licen!elor in domeniul serviciilor
comunitare de utilitdli publice;
-adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale
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-

ORDIN nr. 88 din 20 martie 2007 penttru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
- art.I pct.3 lit.l) , pct.75, pct.76, pct.77, pct.f/8, pct.78,pct.80 din Legea nr.225 drn
17 noiembrie 2016 (*actualtzatl*) pentru modi.ficarea qi completareaLegn serviciilor
comunitare de utilitbli publice nr. 5112006;
-Legii-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 prlind salarizarea personalului pldtit din
fonduri publice;
- art. 36, alin.(1),alin (2) Iit. a), alin, (3) lit b) , din Legea nr. 2151200t a
administratiei publice locale, republicatd,
- Legii nr.273 din29 iunie 2006 privind finanleie publice locale
- ORDTN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind aclualizarea Clasificdrii activitdlilor
din econorn ia nalional1, - CAEN;
-ttrI.l <Lin Legea nr.5212073 privind transrparenJa decizionald in administralra
publica;
In temeiul art.45 alin.(l) si art.115 alin(1) lit.b) din Legea nr 27512001 a
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
adopta prezenta
HOTARARE

Art.l(l)Se aproba infrin\area Serviciului Publio de Alimentare cu Apd 9i
Canalizare in Comuna Bucium, serviciu pub,lic de interes local, speciaTtzat, cu
personalitate juridica, organrzat in subordinea Consiliului Local al Comunei Buciu,
judetul Alba, in conformitate cu prevederile art..[I din Legea nr.247 din22 iunie 2006
(trepublicat[*) serviciului de alimentare cu apd Ei de canalizare*).
(2) Serviciului Public de Alimentare cu ltpd qi Canalizare se infiinteaza cu
activrtate financiar-contabila proprie, cu patrim<lniu propriu, va functiona pe baza de
gestiune eoonomica si se va bucura de auton,omie financiara si functionala, va ft
subie,ct juridic de drept fiscal,titular al codului unic de inregistrare fiscala si al
conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei sau/si la unitatile bancare si va
intocmi , in conditiile legii, bugetul de venituri si cheltuieli si situatii ftnanciare
anual e.

(3) Serviciului Public de Alimentare cu Apd qi Canahzare are aa principala sarcina
furntzarea serviciului public de alimentare cu apa al comunei si administrarea ,
functionarea si exploatarea sistemului de alimentare cu apa din comuna, serviciu
public oare are ca forma de gestiune, gestiunea directa,
(a) Se aprctba ca obiect de activitate al Serviciului Public de Alimentare cu Ap[ 9i
Canahzare:
a) CAEN 3 600-Capt area , tratarea si distributia apei;
b) CI\EN 3700-colectarea si epurat'ea apelor uzate;
(5) Seruiciului Public de Alimentare cu Apl qi Canalizare- poate exercita si orice alte

actlitati industriale, comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare sau de aTta nalura,
dar numai din sfera furnizarti serviciului de alimentare eu apa, care aulegatura directa

sau indirecta cu obiectele principale de activitate sau care pot faciltta reahzarea
acestora.

(6) Se aproba numarul de personal al Serviciului Public de Alimentare cu Apd gi
Canalizare, la nivelul a patru posturi, fiind preze:ntate in conformitate cu anexele nr.
1

si nr.2 laprezentul proiect.
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(7) Iie aproba ca salartzarea personalului angajat al Serviciului Public de Alimentare
cu Apd gi Canalizare,sa fie facuta in conformitate cu normele in vigoare privind
sistemul de stabilire a salariilor debaza pentru personalul din sectorul bugetar
Art.z(I) Se aproba ca sediul social al Serviciului Fublic de Alimentare cu Apd gi
Cant{izare sa fie in rncintaPrimariei comunei Bucium, situata in satul Bucium, nr.25,
jud.Alba, asa cum reiese din contractul de comodat, conform anexei nr.3 la prezentul
proiecl de hotarare.

(2) Serviciul Fublic de Alimentare cu Apb qi Canahzare Bucium dispune de
stampila proprie.

Afi.3 Finantarea cheltuielilor de operare

necesare functionarii si exploatarii
serviciului se asigura din incasarea de la utihzatori, prin casieria Primariei comunei
Bucium, pe baza facturilor emise de serviciu catre Primaria Bucium, din alocatii
bugetare sau prin ajutoare de stat cu solicitareaavizului Consiliului Concurentei.
l\rt. 4 - Se aprobd structura organtzatoric[ a serviciului Serviciului Public de
Alimentare cu Ap[ qi canalizare in Comuna Buc;ium aate va avea in componen![;
l.Administrator - 1 post
2. Muncitor califrcat - 3 posturi
Art.5Se aproba ca pe toate actele emise de Serviciului Public de Alimentare cu
Apa Si Canalizare sa se mentioneze Consiliul Local Bucium- Serviciului Public de
Alirnentare cu Api qi Canalizare.
fu1.6 (l)Atributiile personalului se stabilesc de catre primar prin dispozitia de
incadrare si fisa postului, aprobata de catre Consiliul Local Bucium.
(2) Se aproba fisele posturilor pentru personalul prevazut la ar1.4 atr Serviciului
Public de Alimentare cu Apb gi Canalizare, in cclnformitate cu anexa 4 la proiect.
fut.7 (1) Se mandateaza domnul, Napau Cornel, primarul comunei Bucium, ca in
nume:le Consiliului Loca| al comunei Bucium si pentru Serviciului Fublic de
Alimentare eu Apd qi Canalizare, sa ne reprezinte in fata tuturor institutiilor publice, a
persoanelor frzice si /sa juridice si sa faca toate demersurile necesare obtinerii
certificatului de inregistrare fiscala, deschiderii de conturi la unitatile teritoriale ale
trezorerrei si /sau la unitatile bancare, obtineri:i si modificarii de autortzalit, avize,
licente si a oricaror alte acte necesare desfasurarii in conformitate cu prevederile legii
a activ rtatri s ervi c iu lu i.
(2) Pentru ducerea la indeplinire a acestui mandat, mandatarul va rnarnta eereri, va
face declaratii, vadepune si va ridica documente , reprezentandu-ne cu puteri depline
tn fatiz" oricaror persoane frzice si/sau juridice, institutii publice.
Art.8(1) Se aproba organizarea si desfasurarea concurilor pentru posturile vacante sa
fte reahzata de catre comisii de concurs/solutionare a contestatiilor, constituite prin
dispozitia primarului, ou persoane dtn aparatul de speciahlate al primarului comunei
Bucium, cu respectarea procedurilor de angajare a personalului contractual
(2) Rezultatul va fi adus la cunostinta consiliului local, adoptandhotarari de numire in
functii.
(3) Cheltuielile ocazionate cu organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a
functiilor din cadrui serviciului se supofia din buqetul local al comunei Bucium.
41.9(1). Salariile de baza din structura nou infiintata se stabilesc prin inmultirea
coeficientilor prevazuti in Anexa VII din I-egea nr.I53l2O17 prlind salarizarea
personalului platit ciin fonduri publice, cu salariul minim brut pe tara garantat in
plata,in vigclare, la care se adauga gradatia corespunzatoare vechimii in munca.
(2)Coe{tcientii de ierarhizare pentru functiile nou infiintate se resasesc in Anexa 5 I
nrnipr,f
PrvrvL/l.
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/4"
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Se aproba Regulamentul de organizare si functionare

al Serviciului Public de
qi canalizare, in conformitate cu Anexa 6 la proiect.
41.11 Cu ducerea la indeplinire a acestei hotararr se imputernioeste primarul
comunei Bucium, judetul Alba, Cornel Napau.
Ar1.l2 Prezentaholarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Bucium,
in termenul prevazut de lege.
-Institutiei Prefectului- judetul Alba;
-Primarului comunei Bucium;
Art.13 F{otlrflrea a fost adoptati, de Consiliul Local al comunei Bucium in gedin]6
ordinar[ , respectiv cu un num[r de voturi : 11 ,,pentru" 0 ,,?mpotriv[" gi 0 ,,ab]ineri",
din 1 1 consilieri prezenti, dintr-un numar de 1 1 consilieri validati.
Alimentare cu

Ap[

Presedinte de sedinta,

Consilier local,
Narita

Page 4 of 4

