ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU

PROIECT DE HOT Ã RÂ RE
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă
la nivelul comunei Balaciu , judetul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Balaciu, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, declarat ca legal constituit prin Ordinul
Instituţiei Prefectului-Judetul Ialomiţa nr.648 din 04.11.2020, întrunit în şedinţă ordinară, astăzi

Având în vedere:
-

referatul primarului de aprobare a proiectului de hotarăre, ce a fost înregistrat sub nr.7014 din
10.03.2021

În conformitate cu:
prevederile art.1 alin.(4) lit.h) ; art.3 alin.(1) şi (4) ; art.8 alin.(1) , alin.(2) şi alin.(3) lit.d) ; art.24
alin.(1) lit.a) şi art.28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
- prevederile art.10 ; art.12 alin.(1) lit.e) şi h); art.17; art.18 alin.(1) lit.(a) şi alin.(2); art.19 din legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
- prevederile art.II din legea nr.224/2015 pentru modificarea si completarea Legii serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006
- Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.88/20.03.2007 privind aprobarea Regulamentului cadru al serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile art.92, art.589 alin.2, art.590 lit.a, art.591
Luând în considerare nota de control nr.902864/24.02.2021 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - Agenţia Teritorială Sud Muntenia.
Văzând respectarea prevederilor legii nr.52/2003 privind transpareanţa decizională în administratia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
-

Examinând :
- avizul nr. din al comisiei de buget-finante, administrarea domeniului public şi privat
- avizul nr. din al comisiei pentru activ. social-culturale,muncă şi protectie socială
- avizul nr. din al comisiei pentru administratie publică locală,juridică şi de disciplină
- raportul nr. din al compartimentului de specialitate al primarului.
- avizul de legalitate al secretarului comunei nr. din
În temeiul art.92 , a art.129 alin.(7) lit.n) raportat la alin.(2) lit. d) , a art.139 alin.(1) coroborat cu art.196
alin.1 lit.a) a art.240, din Ordonanta de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările şi completările ulterioare

HOT ĂRĂŞT E:
Art.1 – Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă infiinţarea Serviciului Public de Alimentare
cu apă la nivelul comunei Balaciu, denumit ,, SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” structură cu
personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Balaciu şi sub coordonarea Primarului comunei
Balaciu, care va avea patrimoniu propriu, va funcţiona pe baza de gestiune economică şi se va bucura de autonomie
financiară şi funcţională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală şi al
conturilor deschise la unităţile teritoriale ale ale trezoreriei sau la unităţile bancare şi va întocmi,în condiţiile legii,
bugetul de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.

Art.2 - ,, SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” are ca formă de gestiune – gestiunea
directă şi are ca principală sarcină furnizarea serviciului de utilitate publică de alimentare cu apă a comunei Balaciu
cu satele componente precum şi administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de alimentare cu apă din
comună.
Art.3 – (1) Se aprobă ca sediul social al ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU”
să fie în ____________.
(2) Se aprobă contratul de comodat încheiat între comuna Balaciu , în calitate de proprietar/comodatar şi ,,
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” în calitate de comodant privind folosinţa gratuită a imobilului
descris la alin.(1) pentru utilizarea ca sediu social, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.4 – (1) Se aprobă ca principal obiect de activitate al ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
BALACIU” cod CAEN 3600 - Captarea,tratarea si distribuirea apei
(2) - ,, SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” nu poate desfăşura decât activităţi din sfera
furnizării serviciului de alimentare cu apă sau care au legătură directa sau indirectă ori facilitează realizarea
obiectivului său principal de activitate.
(3) Toate actele şi documentele emise de ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” vor
avea ca antet : ,, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALACIU - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU ”
Art.5 – Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin
încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” a
contravalorii serviciilor furnizate precum şi alocaţii bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.
Art.6 – (1) Se aprobă numărul total de posturi ale ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ
BALACIU” respectiv: şef al serviciului - 1 post, contabil-1 post, casier-1 post, cititor contoare apă şi operator
introducere date-1 post, muncitor calificat-2 posturi.
(2) Se aprobă organigrama si statul de funcţii al ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU”
conform anexelor 2 şi 3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Salarizarea personalului angajat al ,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” se va face
în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de salarizare pentru personalul contractual din sectorul
bugetar.
Art.7 – Atribuţiile sefului de serviciu, se stabilesc de către primarul comunei prin fişa postului, aprobată de
consiliul local.
(2) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al serviciului, se stabilesc prin fişa postului aprobată de către
şeful de serviciu.
Art.8 – Până la organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de şef de serviciu, dar nu mai mult de 1
an de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în funcţia de şef de serviciu se numeste d-na/dnul______CNP______
(2) Pe perioada prevăzută la alin.(1), se mandatează d-na/d-nul_________CNP______, posesor al CI
seria___ nr______, domiciliat în_____, ca în numele Consiliului Local al comunei Balaciu şi pentru ,, SERVICIUL
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU” să ne reprezinte în faţa tuturor autorităţilor şi instituţiilor publice, a
persoanelor fizice şi/sau juridice şi să facă toate demersurile necesare obţinerii certificatului de înregistrare fiscală,
deschiderii de conturi la unitatea teritorială a trezoreriei statului, obţinerii/actualizării de autorizaţii, avize, licenţe şi a
oricăror alte acte necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale, a acticităţii ,, SERVICIULUI PUBLIC DE
ALIMENTARE CU APĂ BALACIU”
(3) Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va înainta cerer i, va face declaraţii, va
depune şi va ridica documente, reprezentându-ne cu puteri depline în faşa oricăror autorităţi, instituţii publice sau
persoane fizice/juridice.
Art.9 – Primarul comunei şi compartimentele de specialitate din subordine vor duce la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art.10 – Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se va comunica în termenele legale:
Primarului comunei Balaciu,persoanei nominalizate la art.8, Instituţiei Prefectului judetul Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, se va publica în Monitorul oficial local.

INITIATOR
PRIMAR
Cornel Mihu

Avizat pentru legalitate,
Secretarul general al comunei Balaciu
Alexandru Viorel Trandafir
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Anexa nr.2 la HCL nr. din
ORGANIGRAMA
,, SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ BALACIU”
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ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
PRIMARIA COMUNEI BALACIU
COMUNA BALACIU, JUD. IALOMIŢA , str. Calea Bucureşti, nr.22 , cod postal 927040,
Tel./Fax: 0243-261244 / 261058, e -mail: primaria@balaciu.ro

Nr. 903 din 09.03.2021

ANUNŢ
În baza prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, republicată, a art.32 din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local Balaciu, adoptat prin Hotărârea nr.34 din 03.12.2020,
autoritatea executivă aduce la cunoştinţă publică anunţul de intenţie referitor la
elaborarea proiectului de act normativ privind aprobarea înfiinţării Serviciului
public de alimenatre cu apă al comunei Balaciu , ce urmează a fi supus spre
adoptare Consiliului Local al comunei Balaciu,judeţul Ialomiţa,în şedinţa ordinară din luna
aprilie 2021.
Proiectul de hotărâre însoţit de expunerea de motive şi raportul direcţiei de
specialitate pot fi consultate la sediul Primăriei Balaciu şi pe site - ul www.balaciu.ro,
începând cu data de 10.03.2021.
Cei interesaţi pot prezenta în scris, până în data de 09.04.2021,

propuneri,

sugestii şi opinii cu caracter de recomandare, la Primăria Balaciu – doamnei Drăgan Maria
– persoană responsabilă de relaţia cu societatea civilă.
În situaţia în care nu vor fi depuse propuneri,sugestii sau opinii cu privire la
proiectul de hotărâre supus dezbaterii,acesta va fi înaintat spre analiză şi aprobare
autorităţii deliberative din comuna Balaciu,în forma în care a fost făcut public.

Persoană responsabilă pentru relaţia cu societatea civilă
CONSILIER SUPERIOR
Maria Drăgan

