PRIMARIA COMUNEI VALCELELE, JUDETUL CALARASI
COD FISCAL 3796837 - COD POSTAL 917290 - TEL/FAX 0242-346605/0242-346606
Adresa:Strada Florenta Albu, nr.691, comuna Valcelele, judetul Calarasi, Adresa e- mail:
primaria_vilcelele@yahoo.com;Tel.: 0242-346603, Fax: 0242-346606, Cod Siruta94731

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
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Consiliul Local al Comunei Vâlcelele intrunit in sedinta ordinara de lucru
din data de 28.04.2021
AVAND IN VEDERE:
Referatul de aprobare al primarului comunei Valcelele, înregistrat sub nr 898/06.04.2021;
Raportul de specialitate înregistrat sub nr 897/06.04.2021;
Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Valcelele nr 8/20.04.2021 si
procesul verbal al sedintei de lucru a comisiei nr 4/20.04.2021;
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;
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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;
Prevederile Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
modificata si completata;
Prevederile HCL nr 22/30.09.2019 privind infiintarea ''Serviciului public de Alimentare cu Apă şi
Canalizare”de interes local, specializat ,cu personalitate juridică organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei Vâlcelele, judeţul Călărași;
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
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aproba modificarea si completarea Art 10 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 10.(1) Se aprobă darea în administrare a Serviciului de alimentare cu apă şi a infrastructurii
tehnico-edilitare aferente acestuia, pentru desfăşurarea ''Serviciului public de alimentare cu apă si
canalizare în comuna Vâlcelele ''către ''Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare in
comuna Vâlcelele ''organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Vâlcelele.
(2). Predarea – preluarea bunurilor proprietate publică sau/şi privată ale comunei
Vâlcelele se va face pe bază de protocol şi inventar de către o comisie înfiinţată în acest scop
prin dispoziţia primarului comunei Vâlcelele;
(3).Se aprobă ca obiect de activitate al serviciului Public de Alimentare cu Apă şi
Canalizare , astfel:
a) CAEN 3600 captarea, distribuţia şi tratarea apei potabile
b) CAEN 3700 coletarea şi epurarea apelor uzate
(4) Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare care
se dau în administrarea ".Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare. ” sunt:
a) serviciu de alimentare cu apă: captarea apei brute din surse subterane, tratarea apei
brute; transportul apei potabile; înmagazinarea apei; distribuţia apei potabile ;furnizarea
apei potabile.
b) serviciu public de canalizare: colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la
utilizatori la staţiile de epurare; epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar:
colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor
pluviale şi asigurarea funcţionalităţii acestora; evacuarea, tratarea şi depozitarea
nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute mai sus.
(5) Se acordă Operatorului dreptul exclusiv de a presta activităţile de apa si
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canalizare pentru toţi utilizatorii din raza unităţii administrativ-teritoriale Vâlcelele în condiţii
de calitate şi cu respectarea indicatorilor de performanţă din anexa care face parte din prezenta
Hotarare.
(6) Patrimoniul Serviciului Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare este format din
drepturi şi obligaţii asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică sau privată a comunei Vâlcelele, pe
care le administrează în condiţiile legii.
(7) Patrimoniul poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum şi prin
preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri din partea unor instituţii
publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public şi/sau
privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate .
(8) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Serviciului Public de Alimentare cu
Apă şi Canalizare se gestionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind
obligată să aplice măsurile de protecţie prevăzute de lege în vederea protejării acestora.
(9). Se aproba pretul provizoriu de 3,0 lei/ mc taxa apa.
(10). Se aprobă modelul de contract prestari servicii de alimentare cu apa si
canalizare, prevazut in Anexa 1 la prezenta hotarare.
(11). Se aproba model protocol predare primire a infrastructurii tehnico- edilitare
pentru desfasurarea serviciului public de alimentare cu apă si canalizare în comuna Vâlcelele
către ''Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare comuna Vâlcelele ''organizat în
subordinea Consiliului Local al comunei Vâlcelele, prevazut in Anexa 2 la prezenta hotarare.
(12). Pana la completarea statului de functii cu personal de specialitate, se aproba
conducerea contabilitatii proprii a serviciului de catre personalul existent in cadrul UAT
Vâlcelele.
Art.2.Celelalte articole ale Hotararii de Consiliu Local nr 22/30.09.2019 raman
neschimbate.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei
Vâlcelele, Compartimentul
Financiar -contabil si persoana nominalizata prin HCL
nr.11/24.02.2021.
Art.4. Secretarul comunei Valcelele va aduce la cunostiinta publica prezenta hotarare si o va
comunica autoritatilor stabilite prin dispoztiile legale.
Nr. 20
Presedinte de sedinta
Adoptata la Valcelele
Tanase Nicolae
Astazi 28.04.2021
Cu un nr de............voturi pentru
Cu un nr de............voturi impotriva
Cu un nr de............abtineri

Contrasemneaza
p. Secretar general
Antochie Bogdan Costin

