ROMANIA
JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, prin atribuire directă, către S.C. APA- CANALIZARE
PROGRESUL SFINTU GHEORGHE SRL
Consiliul Local al Comunei Sfantu Gheorghe, judeţul Ialomiţa, întrunit în şedinţa
extraordinară din data de 19,10,2016
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar Teculescu Petru Madalin , inregistrata la nr. 4106
din 11,10,2016/;
- Referatul de specialitate al Compartimentului urbanism, înregistrat la Primăria Sfantu
Gheorghe sub nr. 4163 din 12,10,2016;
Examinand :
- hotararea Consiliului local nr. 47 din 20,05,2009 prin care se aproba infiintarea Serviciului
de alimenatare cu apa si canalizare a comunei Sfantu Gheorghe si regulamentul de
organizare si functionare a acestuia
– In conformitate cu :
- prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea nr.
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare,
- prevederile art. 22, alin. 2, lit. b), alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, alin.
1, lit. a), alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a), pct 14,
respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aproba caietul de sarcini al serviciului de alimentre cu apa si canalizare
al comunei Sfantu Gheorghe , judetul Ialomita conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.
Art.2 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
al comunei Sfantu Gheorghe, prin atribuire directă, către operatorul S.C. APA-CANALIZARE
PROGRESUL SFINTU GHEORGHE, cu sediul în comuna Sfantu Gheorghe,sat Sfantu
Gheorghe, str. Principala, nr. 36,et.1,cam.7. judeţul Ialomiţa, înmatriculată la Oficiul
Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu nr. J/21/385/07,09,2016, CUI36500953 din 07,09,2016 .
Art. 3 – Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă şi canalizare din Comuna Sfantu Gheorghe, în forma prevăzută în Anexa
nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.4 – Aproba lista bunurilor din domeniul public si privat al comunei Sfantu
Gheorghe, aferente sistemului public de alimentare cu apa si canalizare al comunei Sfantu
Gheorghe, care sunt concesionate prin Contractul de Delegare catre S.C. APA-CANALIZARE

PROGRESUL SFINTU GHEORGHE , conform anexei nr.3 la prezenta hotarare .
Art.5. - Se acorda mandat domnului primar Teculescu Petru Madalin, sa semneze
Contractul de Delegare, in numele si pe seama comunei Sfantu Gheorghe.
Art.6 – (1) Se aprobă indicatorii de performanţă ai serviciului public de alimentare
cu apă şi de canalizare din comuna Sfantu Gheorghe, prestat de S.C. Apă -Canalizare
Progresul Sfintu Gheorghe, potrivit anexei 4 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Trimestrial, consiliul local va analiza rapoarte cu privire la evoluţia indicatorilor
de performanţă aprobaţi potrivit prezentei hotărâri.
Art.7 - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul prin
compartimentele de specialitate .
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