
ROMANIA
JUDETUL DOLJ

GONSILIUL LOGAL AL GOMUNEI
IZVOARE

HOTARAREA
nr.06 din28.01.2022

Privind aprobarea infiintarii Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de

Canalizare al Comunei lzvoare, denumit ,,SERVICIUL APA - CANAL
IZVOARE", cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului

Local al Comunei lzvore, judetul Dolj

Avand in vedere:

- Referatul de aprobar e nr. (" S /y tl 2o.l I al primarului comunei lzYoare, in
calitatea sa de initiator al proiectului de hotarare;

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei lzvoare,judetul Dolj;

ln baza temeiurilor juridice, respectiv:

- art. 1 alin. (4) lit.,,h", afi.3, art. 8, art.22,afi.24 alin. (1) si alin. (2),art.25
alin. (1), art. 28 atin. (2) lit. ,,a" si urmatoarele din Legea m. 5112006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, actualizata, c'l modificarile si completarile
ulterioare;

- arl. 10, afi.12 alin. (1) lit. ,,e" si,,h", art.17, art. 18 alin. (1) Iit. ,,a" si alin.

(2), art. 19 si urmatoarele din Legea m,24112006 a serviciului de alimentare cLI apa

si de canalizare, actualizata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinele presedintelui A.N.R.S.C. nr. 88, 89 si 90 din 2007;

- art. II din Legea nr.22412015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare nr.24112006, actualizata. cu modificarile si

completarile ulterioare;

- Legii nr. 24l20OO privind normele de tehnica lcgislativa peutru elaborarea aotelor

normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Yazand avrzul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei lzvoare;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,a" si ,,d", corroborate cu alin.
(3), lit. ,,c" si alin. (7) lit. ,,n", afi. 139 alin. (3), afi. 196 alin. (1) lit. ,,a", att. 197

alin. (l) si alin. (2), art. 198 alin. (1) si alin. (2) si urmatoarele, din O,U.G" nr.



57103.07 .2019 privind Codul administrativ, actuahzata, cu modificarile si

completarile ulterioare;

CONSIUUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARE intrunit in sedinta ordinara ,

cu 9 voturi exprimate ,,pentru" din 9 consilieri locali infunctie si 9 consilieri locali
prezenti la sedinta,

HOTARASTE:

ART.1. (1) Se aproba infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si

de Canalizare al Comuuei lzYoare, judetul Dolj, denumit in continuare

,,SERVICIUL APA-CANAL IZVOARE", serviciu public de iuteres local, structura

cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Cornuneilzvoare si sub

coordonarea primarului Comunei Izv oare,

(2) ,,SERVICruL APA-CAN AL - IZYOARE," se infiinteaza cu activitate
financiar - contabila proprie, cu patrimoniu propriu, va functionapebaza de gestiune

economica si se va bucura de autonomie financiara si functionala, va fi subiect
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 financiare

anuale.

(3) ,, SERVICUL APA-CAN AL IZYOARE " are ca principala sarcina

furntzarealprestarea serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare al

Comunei lzvoare si administrarea, functionarea si exploatarea sistemnlui de

alimentare cu apa si de canalizarc drn Comuna lzvoare, servicin public care are ca

forma de gestiune, gestiunea directa.

(a) Se aproba ca obiect de activitate al ,,SERVICIUL APA-CANAL

IZVOARE", astf'el: a) CAEN 3600 - Captarea,tratareasi distributia apei;

b) CAEN 3700- Colectarea si epurarea apelor uzate.

(5) ,,SERVICIUL APA-CANAL IZVOARE" poate desfasura si orice alte

activitati, doar in sfera furnizarii/prestarii serviciului public de alimentare cu apa si

de canalizare, care au legatura directa sau indirecta cu obiectele principale de

activitate sau care pot facilita reahzarea acestora.

ART.2, Se aproba Studiul de oporlunitate privind gestiunea directa a Serviciului
Public de Alinentare cu Apa si de Canahzare al Comunei lzvoare, judetul Dolj,
denumit ,,SERVICIUL APA- CANAL IZVOARE", conform Anexei nr. 1 , care face
parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. Se aproba Resulamentul de organizare al Serviciului Public de Alimentare
cu Apa si de Canalizare al Comuneilzvoare,judetul Dolj, denumit,,SERVICIUL
APA-CANAL IZVOARE", conform Anexei nr. 2, care face parte integranta din
prezenta hotarare.



ART.7. Se

alimentare
Anexei nr.

ART.4. Se aproba Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare Apa Si de

Canalizare cu al Comunei Izvoare, judetul Dolj, denumit,,SERVICIUL APA-

CANAL IZVOARE", conform Anexei nr. 3, care face parle integranta din prezenta

hotarare.

ART.S. Se aproba organiqrama Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de

Canalizare al Comune i Izv oare,j udetul Dolj, denumit,,SERVICruL APA-CANAL
IZVOARE", conform Anexei m.4, care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.6. Se aproba statul de functii al Servicinlui Pnblic de Alimentare cu Apa si de

Canalizarc al Comune i lzv oare,j udetul Dolj, denumit,,SERVICIUL APA-CANAL
IZVOARE", conform Anexei nr. 5. care face parte integranta din prezenta hotarare.

aproba modelul Contractului-cadru de fuinizare/prestare a serviciului de

cu apa si de canalizare al Comnnei lzvoare, judetul Dolj, conform
6, care f-ace parte integranta din prezenta hotarare.

ART.8. Se aproba ca salartzarea personalului angajat al denumit ,,SERVICIUL
APA - CANAL IZVOARE", sa fie fEcuta in conformitate cu normele legale in
vigoare privind sistemnl de stabilire a salariilor de baza pentru personalul

contractual din sectorul bugetar.

ART.9. (1) Se aproba ca sediul social al denumit ,,SERVICIUL APA-CANAL
IZVOARE", sa fie in incinta Primariei Comunei lzvoare, situata in satul lzvoare, nr.
8, asa cum reiese din contractual de comodat, confbrm Anexei nr. 7, care face parte

integranta din prezenta hotarale.

(2) Se aproba ca pe toate actele emise de ,,SERVICIUL APA-CANAL
IZVOARE", sa se mentioneze:,,CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI IZVOARE -

,,SERVICIUL APA_CANAL IZVOARE''.

ART.10. Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii gi exploatarii
serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de

,,SERVICIUL APA-CANAL IZVOARE", a contravalorii serviciilor furnizate,

conform cu prevederile legale in vigoare.

ART.f 1. (1) Atributiile personalului de conducere, respectiv atributiile sefului de

serviciu se stabilesc de catre primar prin fisa postului, aprobata de Consiliul Local al

Comunei lzyoarc si prin Regulamentul de organizare al Serviciului Public de

Alimentare cu Apa si de Canalizare al Comunei lzvoare,jtrdetul Dolj.

(2) Se aproba fisa postului Sef serviciu ,,SERVICIUL APA-CANAL
IZVOARE", conform Anexei nr. 8, care face parte integranta din prezenta hotarare.

(3)Atributiile personalului propriu de executie al serviciului se stabilesc prin
fisa postului, aprobata de catre seful de serviciu.

ART.12. Se numeste, panala organrzarea concursului de ocLrpare a functiei de sef
serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari, in functia
de sef serviciu domnul Fulgu Gabriel, CNP: .

ART.13. (1) Se mandateazadomnul Fulgu Gabriel, CNP , posesor al

CI, seria ,rr. , ca in numele Consiliului Local al Comunei Izvoare si

J



pentru ,,SERVICIUL APA IZVOARE", sa ne reprezinte in fata tuturor institutiilor
publice, a persoanelor fizice siisau juridice, etc. si sa faca toate demersurile necesare

obtinerii certificatului de inregistrare fiscala, deschiderii de conturi la unitatile
teritoriale ale trezoreriei si/sau la unitatile bancare, obtinerii si modificarii de

autoizatii, avize,licente si a oricaror alte acte necesare desfasurarii in conformitate
cu prevederile legale a serviciului ,,CONSILIUL LOCAL AL COMTINEI
IZVOARE SERVICruL APA-CANAL IZVOARE''.

(2) Prezentul mandat este valabil pana la numirea de catre Consiliul Local al
Comunei lzvoare a sefului serviciului ,,SERVICIUL APA-CANAL IZVOARE",
rezultat in urma concursului de ocupare a functiei de Sef serviciu, dar nu mai mult
de I an de la data adoptarii prezentei hotarari.

ART.14. Cu ducerea la indeplinrce aprezentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei lzvoare

ART.15. Prezenta hotarare se va comunica prin grija secretarului general, cu:

- Institutia Prefectului - judetul Dolj, pentru controlul legalitatii;

- primarului Comunei lzvoare;

- Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati
Publice (A.N.R.S.C.), Agentia Teritoriala

- afisat public pe site-ul propriu al institutiei

- dosarului special.
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