ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA IBĂNEŞTI

CONSILIUL LOCAL
IBĂNEȘTI
HOTĂRÂREA NR.45
din 18 aprilie 2016

privind aprobarea înființării Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare la nivelul Comunei Ibănești, județul Mureș
Consiliul Local al comunei Ibănești, județul Mureș:
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Ibăneşti, înregistrată sub nr.4074
din data de 12.04.2016;
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, înregistrat sub
nr.4073 din data de 12.04.20116;
- Prevederile art.1 alin.(4), litera “h”, art.3 alin.(1), alin.(4) lit.c), art.8 alin.(1),
alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), 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 și h, art.17, art.18 alin.(1) lit.a) și
alin.(2), art.19 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
canalizare, republicată şi actualizată;
-Prevederile art. II din Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea
Legii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare;
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr.88/20.03.2007 privind aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, cu completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d, alin.(6) lit.a pct.14, art.45 alin.(1) şi art.115
alin.(1) lit.b, alin.(3), alin.(5) și alin.(6) din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se înfiinţează Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare la
nivelul comunei Ibăneşti, structură cu personalitate juridică, în subordinea
Consiliului Local al comunei Ibănești și sub coordonarea primarului, prin
reorganizarea Compartimentul Alimentare cu Apă și Canalizare, ca serviciu de sine
stătător, finanțat din bugetul local. Acesta va avea patrimoniu propriu, va funcționa
pe bază de gestiune economică și se va bucura de autonomie financiară și
funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare
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fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile
bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații
financiare anuale.
Art.2. Se aprobă numărul total de posturi ale Serviciul public de alimentare cu
apă şi canalizare, respectiv:
• Șef serviciu-1 post
• Muncitor calificat apă- 2 posturi
• Muncitor calificat stație de epurare-1 post
• Muncitor necalificat- 1 post
Art.3. Se aprobă Organigrama și Statul de funcţii al Serviciului public de
alimentare cu apă și canalizare, conform Anexelor nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Organigrama și Statul de funcții al Primăriei comunei Ibănești se modifică în mod
corespunzător.
Art.4. Personalul din cadrul Compartimentului alimentare cu apă și canalizare
se reorganizează în cadrul serviciului nou înființat.
Art.5. Se desființează postul vacant de șofer din cadrul Compartimentului
servicii publice administrativ-întreținere.
Art.6. Se înființează un post de șef serviciu în cadrul serviciului nou înființat.
Art.7. Pe bază de protocol, personalul trece de la Compartimentul de
alimentare cu apă și canalizare, la Serviciul public de alimentare cu apă și canalizare.
Art.8. Se stabilește forma de gestiune directă.
Art.9. (1) Se aprobă darea în administrare a întregii infrastructuri formată din:
-sistem de canalizare (rețele, stație popmare, stație epurare, rețea deversare);
-sistem de alimentare cu apă potabilă (rețele, stație pompare, stație ozonare,
clorinare, rezervoare de înmagazinare, contoare);
(2) Activităţile specifice serviciului public de canalizare și epurarea
apelor uzate care se dau în administrarea Serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare sunt:
• colectarea, transportul si evacuarea apelor uzate de la utilizatori la
stațiile de epurare;
• epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate în emisar;
Art.10. Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare are obligaţia să
asigure prestarea activităţilor menţionate la art.9 alin.(2), pentru toţi utilizatorii
(populaţie, operatori economici şi instituţii publice) de pe teritoriul comunei Ibănești,
în condiţii de calitate şi respectarea indicatorilor de performanţă stabiliţi prin
regulamentul de funcționare al serviciului.
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Art.11. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului
public de alimentare cu apă al comunei Ibănești, judeţul Mureș, conform Anexei nr.3
la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.12. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea serviciului de
canalizare și epurarea apelor uzate, inclusiv pentru administrarea activităţilor
specifice serviciului sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului public de alimentare cu apă al comunei Ibănești, judeţul
Mureș.
Art.13. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei
Ibăneşti.
Art.14. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului UAT:
Instituţiei Prefectului –Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului
comunei Ibăneşti, Compartimentului Financiar Contabil Impozite și Taxe şi se va
aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa
www.ibanesti.ro.
Președinte de ședință,
Dan Ioan

Contrasemnează
Secretar,
Todoran Codruța-Alexandrina

__________________________________________________________________________________________________________________________
RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112
e-mail: ibanesti@cjmures.ro, web: www.ibanesti.ro

