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 HOTARARE 

 
privind modificarea si completarea Hotararii de Consiliu Local nr 22/30.09.2019    

privind înfiinţarea şi organizarea „ Serviciului public de Alimentare cu Apă şi 

        Canalizare al comunei Valcelele” serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică 

organizat în subordinea Consiliului local al comunei Valcelele, judeţul Calarasi 

 

Consiliul local al comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru in data de 24.02.2021 

 

                                                                              A V A N D  I N  V E D E R E : 

 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Valcelele, înregistrat sub nr 323/10.02.2021; 

• Raportul de specialitate înregistrat sub nr 316/09.02.2021; 

• Raportul   comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 5/19.02.2021 si procesul verbal al 

sedintei de lucru a comisiei nr 2/19.02.2021; 

• Adresa/adresele emise de catre ANRSC sub nr 707940, inregistrate sub nr 1929/24.06.2019; 

• Prevederile art.129 alin.1, alin.2 lit.a), c), d), alin.(3) lit.c), e), alin.(6) lit.a), b), alin.(7) lit.n), ale art.130, art.139 

alin.(3) lit.g),art 140,  art.154alin.(4), art.155 alin.(1) litc), d), e), alin.(4) lit.a),alin.(5) lit.a), e), alin.(8), art.539 

lit.a), b), art.540, art.541 alin.(1), alin.(3),art.542 alin.(1), alin.(3), art.549 – 552, art.554, art.580 – 584, art.586, 

art.587, art.589 alin.2,art.590 lit.a), art.594, anexa nr.4 pct.4 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, modificata si completata; 

• Prevederile art. 1 alin.(2) lit.a – c, alin.(3), alin.(4), art.3 alin.(1), alin.(2), alin.(4), art.4, art.6, art.7, art.8 alin.(1), 

alin.(2), alin.(3) lit.a – e, lit.i), lit.k – m, art.9 alin.(1), alin.(2), alin.(4), art.12 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(3), art.22 

alin.(1),alin.(11 ), alin.(2) lit.a), alin.(3), alin.(4),art.23 alin.(1) lit.a), ale art. 24, alin. (1) lit.a), art.25  alin. (1), 

alin.(3), alin.(4), ale art. 28 alin. (1), alin.(2). lit. a),alin.(4 – 7), art.33 alin.(1),art.36, art.38 alin.(1) lit.a), art.41 – 

43, art.44 aln.(2), alin.4 - 7 din Legea nr. 51/2006. privind serviciile comunitare de utilitati publice cu modificările 

si completările ulterioare; 

• Prevederile art.1 alin.(3), art.2, ar.6 – 8, art.10, art.11, art. 12 alin. (1), lit. e), lit.h), lit.i), lit.k), lit.m), lit.n), art.14, 

art.15,art.17alin.(1), alin.(3), alin.(4) art. 18. alin. (1). lit.a), alin.2 art. 19. a!in.(2) şi (3), art.26 – 29, art.31 

alin.(1), art.35 alin.(1), alin.(4 - 7), art.37 alin.(1 – 3) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 

241/2006, modificată şi completată ; 

• Prevederile Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, modificat si completat; 

• Prevederile Ordinului nr.89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi 

de canalizare, modificat si completat; 

• Prevederile Ordonantei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată şi completată; 

• Prevederile Hotararii Guvernului nr.955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 

public şi privat de interes local, modificată şi completată; 

https://idrept.ro/00057362.htm


• Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificata si 

completata; 

 

                 În temeiul art. 133 alin 1, alin 2 lit a), art. 134 alin. 1 lit. a), art 196 alin 1 lit  a). din OUG nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

 

     Art.1. Se aproba modificarea si completarea Art 11(1) din Hotararii de Consiliu Local nr 22/30.09.2019 

privind înfiinţarea şi organizarea„Serviciului public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Valcelele” 

serviciu public de interes local, specializat ,cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local 

al comunei Valcelele, judeţul Calarasi, care va avea urmatorul cuprins: 

    Articolul 11(1). Se mandatează până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei cu atribuţii de şef 

serviciu la „ Serviciului public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al comunei Valcelele”, dar nu mai mult de 1 

an de la data adoptării prezentei hotărâri,  D-nul Petre Constantin avand functia contractuala de executie de 

Sef SVSU în cadrul SVSU Valcelele. Numirea interimara se va efectua prin dispozitia Primarului comunei 

Valcelele. Persoana nominalizata mai sus se mandatează  ca în numele Consiliului Local al comunei Valcelele şi 

pentru ''Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare''  să ne reprezinte în faţa tuturor instituţiilor 

publice, a persoanelor fizice şi/ sau juridice, etc. şi să facă toate demersurile necesare obţinerii Codului Unic de 

Înregistrare, deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/ sau la unităţile bancare, obţinerii şi 

modificării de licenţe, autorizaţii, avize şi a oricăror alte acte necesare desfăşurării activităţilor date în 

administrare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

  Art.2. Celelalte articole ale Hotararii de Consiliu Local nr 22/30.09.2019 raman neschimbate. 

  Art.3. Secretarul comunei Valcelele va aduce la cunostiinta publica prezenta hotarare si o va comunica 

autoritatilor stabilite prin dispoztiile legale. 

 

 

         Nr. 11                                                            Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza  

          Adoptata la Valcelele                                    Tanase Nicolae                                                 p. Secretar general                                                                                                                                                                       

          Astazi 24.02.2021                                                                                                                Antochie Bogdan Costin       

          Cu un nr de............voturi pentru                                                                                                                                         

          Cu un nr de............voturi impotriva   

          Cu un nr de............abtineri                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


