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HOTĂRÂREA Nr.119 
din  30 noiembrie 2017 

privind aprobarea reorganizării Serviciului de alimentare cu apă și canalizare a apelor 

uzate la nivelul comunei Socodor, forma de gestiune, Regulementul și caietul de sarcini 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 30 NOIEMBRIE 2017 

 

 Având în vedere, 

 expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.4191 din  

24.11.2017; 

 referatul de specialitate înregistrat cu nr.4190 din 24.11.2017; 

 prevederile art. 1 alin.(4), litera “h”, ale art. 3 si art. 8 alin. (1), alin. (3)  lit i) şi art. 22,  

alin. (1), alin. (2) şi alin. (3)  din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, 

republicată (r
1
); 

 prevederile art. 8, art. 10, litera c), art. 12 alin. (1), lit. h) şi art. 18 din Legea  

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 241/2006, republicată(r
2
); 

 prevederile Ordinului Președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, privind aprobarea  

Regulamentului - cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, Ordinului 

Președintelui A.N.R.S.C. nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si ale Ordinului nr.90/2007, privind aprobarea 

Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 

 prevederilor art.36, alin.(2), lit.d), alin.(3), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind  

administraţia  publică locală, republicată(r
1
), cu modificările și completările ulterioare; 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 10 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11  

în funcţie. 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

   

Consiliul Local al comunei Socodor, județul Arad  adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art. 1(1) Aprobă reorganizarea Serviciului de apă prin  înființarea Serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare al comunei Socodor, serviciu public de interes local, 

specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului Local al 

comunei SOCODOR , denumit în continuare: ”Serviciul apă-canal Socodor”;  
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 (2) “SERVICIUL APĂ-CANAL SOCODOR” se înfiinţează cu activitate financiar 

- contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi se 

va bucura de autonomie financiară şi functională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al 

codului unic de inregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale ale 

trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi 

cheltuieli şi situaţii financiare anuale.Sediul va fi în comuna Socodor nr.1. 

Art. 2 Aprobă forma de gestiune directă pentru Serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare al comunei Socodor; 

Art. 3 Aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al 

comunei Socodor, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 4 Aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

al comunei Socodor, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 5 Aprobă Contractul de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare al comunei Socodor, în baza căruia se vor încheia toate contractele individuale 

de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu utilizatorii, 

conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

            Art.6  Hotărârile Consiliului Local Socodor  nr. 7/2008, nr.8/2008 și nr.9/2008  îşi 

încetează aplicabilitatea. 

            Art.7  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Socodor, 

în termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor , A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială 

Vest și la Instituția Prefectului Județului Arad și se aduce la cunostință publică prin afișarea la 

sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www .socodor.ro. 

 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ, 

              CONSILIER                                                     SECRETAR 

                     PALCU RAUL                                       CRIŞAN GHEORGHE 

                                     


