ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 70/31.07.2015
privind reorganizarea „Serviciului de Alimentare cu apa” sub autoritatea Consiliului local al
comunei Frecatei
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară, legal
constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Frecăţei si avizul
comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local.
Ținând cont de reglementările legale:
- prevederile art. 1 alin. (4), litera “h”, ale art. 3 si art. 8 alin. (1) și alin. (3), art. 23, art.
24, alin. (1) lit. a), art. 25 şi ale art. 28, din Legea nr. 51/2006 , privind serviciile comunitare de
utilitati publice, republicata cu modificarile şi completarile ulterioare;
- prevederile art. 8, art. 10 art. 12 alin. (1), lit. e) şi art. 18 din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. b), art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. „b” din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată și completată ulterior;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se aprobă înfiinţarea “Serviciului de Alimentare cu Apă”, în structura aparatului de
specialitate al primarului comunei Frecăței, judeţul Tulcea.
Art. 2. Serviciul este de interes local şi funcţionează fără personalitate juridică, în structura
aparatului de specialitate al primarului comunei Frecăței, judeţul Tulcea, având ca obiect de
activitate realizarea serviciului public de alimentare cu apă și administrarea, funcționarea și
exploatarea sistemului de alimentare cu apă din comuna Frecăței.
Art. 3. Se aprobă numărul de personal la nivelul a 2 posturi, organigrama şi statul de funcţii
pentru “Serviciul de Alimentare cu Apă”, organizat în structura aparatului de specialitate al
primarului comunei Frecăței, judeţul Tulcea, conform anexelor nr. 1 şi nr. 2 care fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al ” “Serviciului de Alimentare cu
Apă” al comunei Frecăței, judeţul Tulcea care face parte integrantă din prezenta hotărâre (Anexa
nr. 3).
Art. 5. (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 în
comuna Frecăței către “Serviciul de Alimentare cu Apă”din structura aparatului de specialitate al
primarului comunei Frecăței, judeţul Tulcea.
2) Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol şi inventar de către o comisie
constituită de fiecare parte.
(3) Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare care se dau
în administrarea “Serviciului de Alimentare cu Apă” sunt :
 captarea şi tratarea apei brute;
 transportul apei potabile;
 înmagazinarea apei;
 distribuţia apei potabile;
 furnizarea apei potabile;

Art. 6. “Serviciul de Alimentare cu Apă”, are obligaţia să asigure prestarea activităţilor
menţionate la art. 5, alin. (3), pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori economici şi instituţii
publice) de pe teritoriul comunei Frecăței, în condiţii de calitate şi respectarea indicatorilor de
performanţă stabiliţi prin regulamentul serviciului.
Art. 7. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea serviciului public de alimentare cu
apă, inclusiv pentru administrarea activităţilor specifice serviciului sunt cele prevăzute în
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă al comunei
Frecăței, judeţul Tulcea.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare “Serviciul de Alimentare cu Apă” are
următoarele drepturi:
 să încaseze contravaloarea serviciului de alimentare cu apă prestat, corespunzător preţului
aprobat de Consiliul Local al comunei Frecăței, determinat în conformitate cu normele
metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.;
 să solicite ajustarea periodicã a preţurilor, în raport cu modificãrile intervenite în costuri;
 să propună modificarea preţului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a
echilibrului contractual;
 să aibă exclusivitatea prestării serviciului de alimentare cu apă pentru toţi utilizatorii din
raza comunei Frecăței pentru care are hotărâre de dare în administrare;
 să aplice la facturare tarifele aprobate de Consiliul Local al comunei Frecăței;
 sã sisteze furnizarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achitã contravaloarea
serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirãrii
termenului de platã a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei
ori de la reţelele publice de canalizare, şi sã solicite recuperarea debitelor în instanţã.;
 să solicite recuperarea debitelor în instanţă.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare “Serviciul de Alimentare cu Apă” are
următoarele obligaţii:
 să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili tarife
juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate;
 să presteze serviciul de alimentare cu apă cu respectarea principiilor universalităţii,
accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori.
 să asigure prestarea serviciului de alimentare cu apă conform prevederilor contractuale şi
cu respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă al comunei, prescripţiilor,
normelor şi normativelor tehnice în vigoare;
 să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile
solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează
serviciul de alimentare cu apă, în condiţiile legii;
 să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în
desfăşurarea activităţilor;
 să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor
specifice serviciului de alimentare cu apă, prevăzute de legislaţia în vigoare;
 să presteze serviciul de alimentare cu apă la toţi utilizatorii din raza unităţii administrativteritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare a serviciului, să colecteze
întreaga cantitate de deşeuri municipale şi să lase în stare de curăţenie spaţiul destinat
depozitării recipientelor de precolectare şi domeniul public;
 să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare şi
precizaţi în regulamentul serviciului de Alimentare cu Apă, să îmbunătăţească în mod
continuu calitatea serviciilor prestate;
 să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor
specifice de operare;
 să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia măsurile
de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei care a
reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările
scrise operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la
înregistrarea acestora;



sã echipeze cu contoare branşamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a instalaţiilor,
în termenele stabilite de Consiliul Local al comunei Frecăței
Art. 8. Anexele nr.1, 2, 3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9. Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei se aduce la cunoştinţă publică şi se
comunică: Instituţiei Prefectului , A.N.R.S.C. etc.
Hotărârea a fost adoptată cu voturi 12 „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi 13
consilieri locali din cei 12 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei.
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