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HOTĂRÂREA Nr. 19

Privitor  la  :  darea  în  administrare  și  exploatare  a  extinderilor
realizate  de  UAT  Comuna  Roșiile  potrivit  obiectivului  de
investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă 25,3 km în
comuna Roșiile, județul Vâlcea” conform procesului-verbal
de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  nr.  465/11.02.2021,
precum  și  a  branșamentelor  și  racordurilor  efectuate  în
localitatea Roșiile către SPAC Roșiile

Consiliul  local  al  comunei  Roşiile,  judeţul  Vâlcea  întrunit  în  şedinţa  sa
ordinară din data de  25.02.2021 la care participă un număr de 11 consilieri din
totalul de 11 consilieri în funcţie;

Având  în  vedere  că  domnul  Brabete  Dănuț  a  fost  ales  preşedinte  de
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data
de 25.11.2020;

Luând  în  dezbatere  referatul,  raportul  de  specialitate  al  secretarului
general  UAT  Roșiile  înregistrat  la  nr.  548/17.02.2021  prin  care  propune
însușirea  procesului-verbal  de  recepție  la  terminarea  lucrărilor  nr.
465/11.02.2021 privind obiectivul „Extindere rețea de alimentare cu apă 25,3
km în comuna Roșiile,  județul  Vâlcea”,  a branșamentelor  la  rețeaua de apă
executate și darea în administrare către serviciului public de apă și canalizare
Roșiile, având în vedere legislația specifică și HCL Roșiile nr. 11/2018  privind
aprobarea   regulamentului  serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  și  de
canalizare  al  Comunei  Roșiile,  al  Caietului  de sarcini,  Contractului  cadru,  cu
modificările și completările ulterioare, ținând cont și de HCL nr. 47/2018 darea
în administrare și exploatare a sistemului de alimentare publică utilizat pentru
furnizarea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare  -  branșamente  și
racorduri  executate  de  consiliul  local  serviciului  public  de  apă  și  canalizare
Roșiile;

Având în  vedere raportul  comisiei  de specialitate din  cadrul  Consiliului
local Roşiile prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre;

Ţinând cont de raportul  de avizare al  legalităţii  proiectului  de hotărâre
întocmit de secretarul Primăriei comunei Roşiile;

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), (4), art. 2 lit. g), art. 3 alin.
(1) si (4), art. 8 alin. (1) și (3) lit. d), i), art. 22 alin. (1), (2) lit. a), art. 24 alin. (1)
lit. a), art. 25 alin. (1), (3), (4), art. 28 alin. (2) lit. a), alin 5-7 din L. nr. 51/2006,
r1,  Legea  serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare, art. 3 lit. i), l), art. 8, art, 12 alin. (1) lit. e), art. 13 alin.
(1), art. 18 alin. (1) lit. a), art. 19 alin (2), (3), art. 27, art. 31 alin. (1)  din L. nr.
241/2006, r2, Lege serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; O.A.P. nr.
90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului
de alimentare cu apa si de canalizare, cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind
normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,
republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  Legii  nr.  52/2003  r1

privind transparența decizională în administrația publică,  văzând și  art.  120,
121 din L. 1/2003 – Constituția României,  Legea 199/1997 pentru ratificarea
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Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, art. 7 alin. 2 din Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil;

În temeiul prevederilor art. 108, Anexa nr. 4 pct. 4, art. 286 alin (1) și (4),
art. 187 lit. b), art. 297 lit. a), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (3), art. 129
alin. (2) lit. c), alin. 6 lit. a,  alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. g), art.196
alin. 1 lit. a), art.140, 197-200, art. 240 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.  57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, cu 11 voturi pentru, Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea,
adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art.  1.  Se  dă  în  administrare  și  exploatare  către  Serviciul  public  de
alimentare cu apă  și  canalizare Roșiile, CUI  38891246, str. Principală nr. 124,
sat  Roșiile,  comuna  Roșiile,  județul  Vâlcea  a  extinderilor  realizate  de  UAT
Comuna Roșiile potrivit obiectivului de investiții „Extindere rețea de alimentare
cu apă 25,3 km în comuna Roșiile, județul Vâlcea” conform procesului-verbal de
recepție  la  terminarea  lucrărilor  nr.  465/11.02.2021,  precum  și  a
branșamentelor și racordurilor efectuate în localitatea Roșiile.

Art. 2. (1). Predarea-primirea bunurilor la care face referire art. 1 se face
prin  proces-verbal  de  predare-primire,  având  la  bază  documente  precum
inventarul bunurilor, procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

(2).  Se  împuternicește  primarul  comunei  Roșiile,  județul  Vâlcea  să
semneze protocolul de predare-primire.
  Art. 3. (1). Operatorul serviciului de alimentare cu apă, va administra, va
asigura funcţionarea şi va exploata serviciul şi sistemul de alimentare cu apă a
UAT comuna Roșiile  și va presta activităţile conform  HCL nr. 11/2018 privind
aprobarea   regulamentului  serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  și  de
canalizare al UAT Comunei Roșiile, al Caietului de sarcini, Contractului cadru și
a legislației în vigoare.

(2). Operatorul serviciului de alimentare cu apă are obligaţia să asigure
prestarea  activităţilor  menţionate  mai  sus  pentru  toţi  utilizatorii  (populaţie,
agenţi  economici,  instituţii  publice,  etc.)  de pe teritoriul  comunei  Roșiile  în
condiţii de calitate şi cu  respectarea  indicatorilor  de  performanţă.

 (3). Pentru  intervenţia  rapidă în  caz  de necesitate  operatorul  va  face
marcaje şi inscripţii, împrejmuiri, care vor indica prezenţa căminelor de vane,
hidranţilor de incendiu, etc.

(4).  Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă trebuie să fie continuă,
operatorul  răspunzând  pentru  neîndeplinirea  serviciului,  în  conformitate  cu
clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

(5). În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii  debitelor de apă ale
sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program
propus  de  operator  şi  aprobat  de  autoritatea  administraţiei  publice  locale,
program ce  va  fi  adus  la  cunoştinţa  utilizatorilor  în  timp util,  prin  mijloace
adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

(6). Administrarea bunurilor  aparţinând domeniului  public sau privat al
Consiliului Local, aferente sistemelor de alimentare cu apă, se face cu diligenţa
unui bun proprietar. 

Art.  4. Prezenta  hotărâre  se  comunică  Instituţiei  Prefectului  judeţului
Vâlcea în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile
în vederea aducerii  la îndeplinire,  Serviciului  public de alimentare cu apă  și



canalizare Roșiile şi  va fi adusă la cunoştinţă publică,  prin grija  secretarului
comunei Roşiile, judeţul Vâlcea.

Roșiile, 25.02.2021
       Preşedinte de şedinţă,     Contrasemnează  pentru
legalitate, 
          BRABETE DĂNUȚ                               Secretar general UAT 
Roșiile, 

                                          AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN
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