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H O T Ă R Â R E A 
Nr.  9  din 26 februarie 2021 

 
privind aprobarea Regulamentului de  organizare și funcționare a sistemului  

de alimentare cu apa si de canalizare   și a contractului de furnizare a apei potabile și evacuare a 
apelor uzate  al comunei Dămienești, județul Bacău 

 
             Consiliul Local al comunei Dămienești, , întrunit în sedință  ordinară în data de 
26 februarie 2021 
 
Urmare a:   

- referatului de aprobare al primarului comunei Dămienești, inregistrat nr. 645 din 
data de 22.02.2021, instrument de motivare si prezentare  a proiectului de hotărâre 
nr. 643  din 22.02.2021, prin care se propune aprobarea regulamentului de  
organizare și funcționare a sistemului  de alimentare cu apa si de canalizare  și a 
contractului de furnizare a apei potabile și evacuare a apelor uzate  al comunei 
Dămienești, județul Bacău 

- raportul de specialitate al secretarului general înregistrat sub nr. 644d din 
22.02.2021; 

Având în vedere: 
- dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
- dispozitiile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- dispozitiile Ordinului 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare 
- Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, actualizată cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând act de avizele consultative ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, 
emise astfel: 

- nr. 696 din 25.02.2021 al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, 
apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; 

- nr. 698 din 25.02.2021 al comisiei pentru  învățămînt, sănătate, cultură, protecție 
socială, activități sportive și de agrement; 

- nr.  697 din 25.02.2021 al comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, 
buget, finanțe, administrarea domeniului public, agricultură, gospodărire, protectia 
mediului, servicii si comerț. 
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           Constatând  existența avizului de legalitate al secretarului general UAT, emis în 
conformitate cu prevederile art. 243 alin.1 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ. 

 
            În temeiul art.129  alin.(2), lit.d) coroborate cu ale alin.(7), lit.n), art. 136, art. 139 
alin.(1), art. 196 alin.(1), lit.a din  Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ. 
 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Se aproba Regulamentul de  organizare și funcționare a sistemului  de alimentare cu 
apa si canalizare   și a contractului de furnizare a apei potabile și evacuare a apelor uzate  al 
comunei Dămienești, județul Bacău  al comunei  DĂMIENEȘTI, prevazut în anexa nr. 1 parte 
integranta a prezentei hotarâri. 
Art.2. Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Dămienești 
cu sprijinul aparatului de specialitate. 
Art.3.  (1) Prin grija secretarului comunei Dămienești, județul Bacău, prevederile prezentei 
vor fi afișate la sediul primăriei și aduse la cunoștință: 

 Instituției Prefectului județul BACĂ,  
 Primarului comunei Dămienești  
 Persoanelor interesate. 

              (2) Prezenta hotărâre poate fi consultată pe site-ul  institutiei la adresa: 
www.primariadamienesti.ro/ MONITORUL OFICIAL/HOTĂRÂRILE AUTORITĂȚII 
DELIBERATIVE. 
              
Art.4.  (1) Hotărăre a fost adoptată de către Consiliul local, în sedința ordinară, cu un număr 
de 11 voturi ,,pentru”,  0  voturi ,,împotrivă”,0  ,,abțineri”. 
             (2) Au fost prezenți un număr de  11 consilieri, din totalul de 11 mandate. 
 
 
 
 

Presedinte de ședintă,                                                                 
Consilier local, 
 
CIOBANU Puiu 

CONTRASEMNEAZĂ de LEGALITATE 
Secretar general  UAT 
 
VERDE Matilda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


