
ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂIUŢ

HOTĂRÂREA NR. 81 
DIN 27.12.2021

privind reorganizarea Compartimentului Apă Băiuţ, din cadrul Serviciului public de 
gospodărire comunală Băiuţ, tară personalitate juridică. în subordinea Primarului Comunei 

Băiuţ, în „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Băiuţ*', cu personalitate juridică, 
organizată în subordinea Consiliului Local B ăiu ţ.

Consiliul Local al comunei Băiuţ întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.12.221;
Luând în considerare referatul de aprobare prezentat de d-na primar Maciuc Viorica 

proiectul de hotărâre avizat favorabil de comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Băiuţ şi raportul de specialitate prezentat de d-1 secretar Pop Aurelian Victor;

In baza prevederilor :
- art. 23 alin. (2) lit. „a”, art. 24 alin. (1) lit. „a” şi art. 28 alin. 5 din Legea. nr. 51/2006, 

a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Legii nr. 241/22.06.2006 a Serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare;
Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr. 241/2006.
-O.U.G. nr. 58/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact 

asupra domeniului achiziţiilor publice.
-Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului -  cadru al 

Serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, publicat în M. Of. nr.324/15.05.2007 ;
-Ordinul nr. 89 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, publicat în M. Of. nr.324/15.05.2007;
în temeiul art. 36 alin. (3) lit. „b”, alin. (6) lit. „a*’ pct. 14, respectiv art. 45 alin. (1) din Lg. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

HOTĂRĂŞTE

Art.l. Se aprobă reorganizarea Compartimentului apă din cadrul Serviciului public de 
gospodărire comunală Băiuţ, fără personalitate juridică, din subordinea Primarului Comunei 
Băiuţ, în „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Băiuţ ”, cu personalitate juridică, organizat 
în subordinea Consiliului Local Băiuţ , cu sediul social în comuna Băiuţ. Nr. 52 Jud. 
Maramureş.

Art.2. Se aprobă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă Băiuţ, conform anexei nr. 1, care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Băiuţ, 
conform anexei nr. 2. care este parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.4. Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă 
gestiunea directă.



Art. 5 Se aprobă darea în administrare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente 
compartimentului apă al comunei Băiuţ către „Serviciul Public de Alimentare cu Apă” urmând 
ca prin grija Primăriei comunei Băiuţ să se inventarieze si sa se predea serviciului nou înfiinţat 
bunurile patrimoniale necesare desfăşurării, activităţii de alimentare cu apa potabilă, pe bază 
de protocol şi/sau inventar de către o comisie constituită de fiecare parte.

Art.6. (1) Serviciul Public de Alimentare cu Apă este de interes local şi va funcţiona cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Băiuţ .având ca obiect de activitate 
realizarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă, administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemului de alimentare cu apă potabilă în comuna Băiuţ.

(2) Serviciul Public de Alimentare cu Apă, din subordinea Consiliului Local 
Băiuţ va putea presta şi alte servicii conexe obiectului său de activitate ( branşări. racorduri, 
debranşări la reţeaua de apă e tc .) precum şi alte activităţi specifice domeniului de activitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică în conformitate cu prevederile Codului 
administrativ :

Prefectului judeţului Maramureş 
Primarului comunei Băiuţ 
Compartimentului resurse umane din primărie 
Site-ul Comunei Băiuţ 
Dosar

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

CIUPEI NOIEMI ILDIKO

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

POP AURELI A^K^JCTOR

Cvorum: (O  voturi peiţtru. ""  voturi împotrivă
şi — abţineri din__A  consilieri prezenţi în total 11 consilieri


