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  HOTĂRÂREA  
 

Nr.32 din 15.09. 2016 

 

pentru modificarea şi completarea hotărârii nr. 45/18 aprilie 2016 
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de alimentare cu apă şi 

canalizare la nivelul Comunei Ibăneşti, judeţul Mureş 
 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Ibăneşti, înregistrată  sub 

nr.8726 din data de 06.09.2016; 

- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, înregistrat 
sub nr.8725 din data de 06.09.2016; 

- prevederile art.3 alin.(4) lit.c), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.c), alin.(4), alin.(6) 
şi alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

- prevederile art.19 alin.(2), din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare, republicată; 

- prevederile HCL Ibăneşti nr. 45/18 aprilie 2016; 
- raportul de avizare al comisiei pe domenii de specialitate din cadrul 

Consiliului local,  
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, cu completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin.3 lit.b), 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.I Hotărârea Consiliului Local al comunei Ibăneşti nr.45/18 aprilie 2016 
se modifică şi se completează după cum urmează: 

 
1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:  
"Art.1 - (1) Se înfiinţează "Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare - Comuna Ibăneşti", serviciu public de interes local, specializat, cu 

personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei 
Ibăneşti, judeţul Mureş, prin reorganizarea şi modificarea denumirii 
"Compartimentului Alimentare cu Apă şi Canalizare", în conformitate cu 

prevederile art. II din Legea nr. 224 din 24 iulie 2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006. 
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(2)“Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna 

Ibăneşti” se înfiinţează cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu 

propriu, va funcţiona pe bază de gestiune economică şi se va bucura de 
autonomie financiară şi functională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al 

codului unic de inregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale 
ale trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii, bugetul 
de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

(3)“Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna 
Ibăneşti” are ca principală sarcină furnizarea/prestarea serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare al comunei." 
 
2. După Articolul 1 se introduc două noi articole Art. 1^1 şi Art. 1^2 cu 

următorul cuprins: 
"Art. 1^1 - (1)Se aprobă ca obiect de activitate al “ Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” astfel: 

a) CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 
b) CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate  
(2) „ Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna 

Ibăneşti” poate exercita şi orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, 

mobiliare, imobiliare sau de altă natură, dar numai din sfera furnizării serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare, care au legătură directă sau indirectă cu 
obiectele principale de activitate sau care pot facilita realizarea acestora."  

"Art. 1^2 Se aprobă preluarea de către “Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” respectiv predarea de către 

Compartimentul Alimentare cu Apă şi Canalizare a gestiunii, pe bază de proces 

verbal, în conformitate cu anexa nr.0, la prezenta hotărâre." 
 

3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.3 - (1) Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii al "Serviciul Public 

de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti", conform Anexelor 

nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.  
(2) Organigrama şi Statul de funcţii al aparatului propriu de specialitate al 

primarului comunei şi a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local din 

subordinea consiliului local al comunei Ibăneşti se modifică în mod 
corespunzător. 

(3) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al “Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” să fie făcută în 

conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  
(4)  Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de 

serviciu se stabilesc de către primar prin fişa postului, aprobată de către 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti. 

(5) Se aprobă fişa postului Şef serviciu "Serviciul Public de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti ", în conformitate cu anexa nr. 2^1 la 

prezenta hotărâre.  
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(6) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al Serviciului se stabilesc 
prin fişa postului aprobată de către şeful serviciului "Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti ".  

 

4. După Articolul 3 se introduc 4 noi articole Art. 3^1, Art. 3^2, Art. 3^3  şi 
Art. 3^4 cu următorul cuprins: 

"Art.3^1 - (1) Se aprobă ca sediul social şi domiciliu fiscal al “Serviciul 

Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” să fie situat în  

judeţul Mureş, sat Ibăneşti, comuna Ibăneşti, nr.648, conform cu contractul de 

Comodat, conform cu anexa nr. 2^2  la prezenta hotărâre. 
"Art. 3^2  Se aprobă ca pe toate actele emise de „Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” se se menţioneze:     
"Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti" 

"Art. 3^3 - Se aprobă, ca până la data de 30.09.2016 pe bază de protocol, 
transmiterea în administrarea “Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi 
Canalizare - Comuna Ibăneşti” a bunurilor mobile şi imobile necesare 

funcţionării.  

"Art. 3^4 - Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi 
exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor 
emise de către “Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - 
Comuna Ibăneşti”, a contravalorii serviciilor furnizate, precum şi din alte surse 

conform cu prevederile legale în vigoare. 

 
5. Art.4 - se abrogă 
 
6. Art.7- se abrogă 
 
7. Art.8 - se abrogă 
 
8. Art.9 - se abrogă 

 
9. Art.10 - se abrogă 
 
 
10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art.11 - Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru 

“Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti” 

conform Anexei nr.3 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta." 
 
11. Art.12 - se abrogă 
 
Art.II Orice prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.III Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul  
comunei Ibăneşti. 
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Art.IV Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului UAT: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului 
comunei Ibăneşti, Compartimentului Financiar Contabil Impozite şi Taxe 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       
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