ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.25/2016
privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de apă și canalizare
a comunei Ciumani din compartiment funcțional fără personalitate juridică în
serviciu public de interes local cu personalitate juridică,
organizată în subordinea Consiliului Local Ciumani
precum dării în administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului de
apă și canalizare a comunei

Consiliul Local al comunei Ciumani la ședința ordinară din 7 aprilie 2016

Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat de Primarul comunei Ciumani
nr.21/2016 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de apă și canalizare a comunei
Ciumani din compartiment funcțional fără personalitate juridică în serviciu public cu
personalitate juridică organizată în subordinea Consiliului Local Ciumani și dării în
administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului de apă și canalizare acomunei,
Văzând Raportul de specialitate al compartimentului juridic din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Ciumani cu nr.21 /2016 și Raportul comisiei de specialitate
pentru servicii publice din cadrul Consiliului Local Ciumani nr.21/2016
Luând în considerare prevederile:
– art.28, alin.(2), lit.c) din Legea nr. 51/2006, serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.19 din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă și de
canalizare,republicată cu modificările şi completările ulterioare,
– Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
– Ordinului nr.88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare,
Respectând prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică locală, văzând procesul verbal de afișaj nr.812/7.04.2016,
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.a) şi d), alin. (3), .lit.b) şi ale alin. (6) lit. a),
pct.14 şi art.45, alin. (3), respectiv ale art.115, alin. (1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,cu un
număr de 13 voturi,
h o t ă r e ș t e:
Art.1 –
(1)Se aprobă reorganizarea Serviciului public de apă și canalizare din
comuna Ciumani (SPAC Ciumani) din compartiment funcțional fără personalitate juridică în
serviciu public de interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului
Local Ciumani, conform Regulamentului de organizare și funcționare –anexa nr.1, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă darea în administrare și exploatare pentru SPAC cu personalitate
juridică, a serviciului public și a sistemului de apă și canalizare a comunei.

Art.2 – Pentru buna exploatare și administrare a sistemului de apă și canalizare a
comunei Ciumani, se aprobă darea în administrarea SPAC următoarele bunuri din domeniul
public și privat al comunei:
a) bunurile necesare exploatării, conservării şi menţiner în funcţiune, dezvoltării şi/sau
modernizării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare a comunei Ciumani, conform
anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
b) mijloacele fixe necesare exploatării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare
a comunei Ciumani, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
c) obiectele de inventar necesare exploatării sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare a comunei Ciumani, conform anexei nr.4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.3 - Spac prin gestiune directă va desfăşura activităţile privind: captarea, tratarea și
distribuirea apei potabile în comunei Ciumani, canalizarea și dirijarea către canalul colector
al apelor uzate pentru toți utilizatorii în comuna Ciumani,
Art.4 – Patrimoniul SPAC Ciumani cu personalitate juridică se constituie din: bunurile
proprii dobândite în timpul şi ca urmare a funcţionării acestuia, respectiv cele primite în
administrare, reprezentând bunurile aparţinând domeniului public şi privat al comunei
Ciumani, conform art.2 din prezenta hotărâre.
Art.5 – (1) Finanţarea activităţii SPAC Ciumani se va realiza din bugetul local, bugetul
de stat și venituri proprii.
(2) Bugetul de venituri şi cheltuieli se aprobă anual de către Consiliul Local Ciumani.
Art.6 – Conducerea se asigură de către Viceprimarul comunei Ciumani, cu calitatea
de ordonator terţiar de credite.
Art.7 – Începând cu data preluări de către SPAC Ciumani cu personalitate juridică a
prestării serviciilor de apă și canalizare contractele de utilităţi – apă și canalizare – ce
deservesc acest serviciu, se vor prelua și contractele de furnizare a apei potabile și
canalizare, încheiate cu Primăria comunei Ciumani , urmând a fi opozabile acestuia.
Art.8 – Creanţele şi debitele fostului operator Primăria comunei Ciumani născute
până la data de 01.05.2016 rămân în patrimoniul acestuia, lui SPAC Ciumani revenind doar
cele contractate după data de mai sus.
Art.9 – Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii al SPAC Ciumani
în limita
maximă de de posturi, necesar funcţionării acestui serviciu, conform anexelor nr.5 şi 6 la
prezenta.
Art.10 – În termen de 90 de zile de la preluarea prestării serviciului SPAC Ciumani
este obligat la obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare funcţionării acestuia.
Art.11 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul și Viceprimarul comunei Ciumani.
Art.12 – Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se transmite la Instituţia
Prefectului, judeţul Harghita, se comunică:Primarului și Viceprimarului comunei Ciumani,
precum se aduce la cunoștința publică.
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