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HOTĂRÂRE  

Nr. 31 din 15.09.2016 

 
privind înfiinţarea, aprobarea modalităţii de gestiune şi aprobarea regulamentului şi 

caietului de sarcini proprii serviciului de utilităţi publice - serviciul public de 

alimentare cu apă şi de canalizare - în comuna  IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş  
 

 Consiliul Local al comunei IBĂNEŞTI,  
 
 Având în vedere, 
 
 - prevederile art.3 alin.(1) şi art. 8 alin. (1) şi alin.(3) lit.d) şi lit.i), art.22 alin.(2) lit.a), 
alin.(3) şi alin.(4) şi art.28 alin.(1) din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - prevederile art. 2 alin.(1), art. 3 lit.a), art.6, art.7 alin.(1), art.8, art.10 alin.(1) lit.c), 
lit.d) şi lit.e), art.14 lit.d) şi lit.e), art.17, alin. (1), alin.(3) şi alin.(4), art. 18, alin. (1) lit.a) şi 
alin.(2), şi art. 19, alin. (1) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare, republicată; 
 -  raportul consilierului personal înregistrat sub nr.5499 din 19.05.2016; 
 - expunerea de motive nr.550 din 19.05.2016, prezentată de către Primarul comunei 
Ibăneşti; 
 - studiul de specialitate  privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi gestionarea 
serviciului de alimentare cu apă; 
 - studiul de specialitate privind indicatorii de perfomanţă ai serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 
 - prevederile art. 36 şi art.45 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) pct.14, art.45 alin.1 şi art.115 
alin.(1) lit.b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare; 
 

Hotărăşte: 
 

Art.1 Se aprobă studiul de specialitate privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi 
gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei IBĂNEŞTI, 
conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Se aprobă studiul de specialitate privind indicatorii de perfomanţă ai serviciului 
public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei IBĂNEŞTI conform anexei nr.2 la 
prezenta hotărâre. 
 

Art.3 Se aprobă înfiinţarea serviciului de utilităţi publice - serviciul public de 
alimentare cu apă şi de canalizare - în comuna IBĂNEŞTI, judeţul Mureş. 
 
Art.4 Se aprobă gestiunea directă ca modalitatea de gestiune a serviciului public de 
alimentare cu apă şi de canalizare. 
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Art.5 Se aprobă indicatorii de perfomanţă ai serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare al comunei IBĂNEŞTI conform anexei nr.3 
 
Art.6 Se aprobă Regulamentul propriu al serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru comuna IBĂNEŞTI, judeţul Mureş, în forma prevăzută în anexa nr.4 la 
prezenta hotărâre; 
 
Art.7 Se aprobă Caietul de sarcini propriu al serviciului public de alimentare cu apă şi de 
canalizare pentru comuna IBĂNEŞTI, judeţul Mureş, în forma prevăzută în anexa nr.5 la 
prezenta hotărâre; 
 
Art.8 Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea. 
 
Art.9 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Ibăneşti. 
 
Art.10 Prezenta hotărâre se va comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului 
– Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti, 
Compartimentului Financiar Contabil Impozite şi Taxe, A.N.R.S.C.; şi se va aduce la 
cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro. 
 
 

 

 

    Preşedinte de şedinţă, 

                                                  Ciorăneanu Ştefan                                  Contrasemnează, 

                                                                             p. Secretar, 

                                                                                           Man Ancuţa-Nicoleta       


