
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 

 

 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 63 

privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.556/2006/29.11.2010 

 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU, întrunit în şedinţa 

ordinară  în data de 28.10.2021: 

 

Având în vedere:  

➢ Adresa nr. 780 din 06.10.2021a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, 

înregistrată sub nr. 2861 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 11153/24.09.2021, înregistrată 

sub nr. 2862 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ Raport de specialitate nr. 3990 din 21.10.2021, întocmit de către doamna Pătrașc 

Genoveva din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

➢ Referat de aprobare nr. 327 din 21.10.2021 a Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău 

privind necesitatea și oportunitatea proiectului; 

➢ Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gioseni . 

 

.În conformitat din e cu prevederile:. 

➢ Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

➢ modificările și completările survenite la Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare prin Legea nr.224/2015; 

➢ Legii nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 

proprietari și administrarea condominiilor; 

➢ Legii nr.114/1996 a locuinței; 

➢ Anexa X a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010; 

➢ art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău – ADIB; 

 În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1) art. 140 alin. (1), 

art. 196 alin.(1), art. 197 din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

PROPUNE : 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 3. Se aprobă modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de 

monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele evacuate de agenții economici în 

rețeaua decanalizare publică aflată în administrarea CRAB, conform Anexei nr. 3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 rămân în vigoare; 

Art. 5. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima 

zi din luna următoare semnării unui Act Adițional de către reprezentanții săi legali; 

Art. 6. Se mandatează dl. Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, având calitatea de 

reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Gioseni în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB, să voteze în ședința AGA ADIB acest 

punct de pe ordinea de zi; 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, Primarului Comunei Gioseni, Instituției Prefectului 

județului Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, Compartiment 

urbanism, persoanei nominalizate la Art. 5 și va fi adusă la cunostință publică, în condițiile legii. 

 

 

                 Initiator,                        Avizat pentru legalitate, 

                  Primar,                        Secretar general,  

       Bernadin TAMAȘ       Dumitrica Mădălina MIRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
 

Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

 

Nr. CL 327 din 21.10.2021  

 

În temeiul prevederilor art. 136, alin. 1 și alin. 8, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 

privind aprobarea modificării Anexei 1 Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.556/2006/29.11.2010 

 

 

REFERAT  DE APROBARE  

 

Subsemnatul  Tamaș Bernadin Primarul Comunei Gioseni, Județul Bacău: 

 

Având în vedere:  

➢ Adresa nr. 780 din 06.10.2021a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB, 

înregistrată sub nr. 2861 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 11153/24.09.2021, înregistrată 

sub nr. 2862 din 07.10.2021 la Primăria Comunei Gioseni; 

➢ Raport de specialitate nr. 3990 din 21.10.2021, întocmit de către doamna Pătrașc 

Genoveva din cadrul Compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului; 

➢ Decizia Consiliului Director ADIB nr.11 din 14.09.2021; 

➢ Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CRAB SA nr.3 din 04.03.2021; 

➢ modificările și completările survenite la Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare prin Legea nr.224/2015; 

➢ prevederile Legii nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor; 

➢ prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței; 

➢ prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

➢ prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB; 

 

Ținând cont de raportul de specialitate precum și de prevederile: 

 

➢ O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată; 

➢ Art. 16 alin. (3) lit. f) „aprobarea caietului de sarcini și a Regulamentului serviciului, 

consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului” coroborat cu art. 21 alin.(1) 

din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău „Hotărârile Adunării 

Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(3) lit. f) nu pot fi 

votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza 

unui mandat special, acordat expres, în prealabil prin hotărâre a autorității 

deliberative a unității administrativ teritoriale asociate”, 



Supun spre aprobare Proiectul de hotărâre în forma prezentată, Proiect de hotărâre ce conține 

modificarea și actualizarea conform prevederilor legislației în domeniu, a Regulamentului 

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv ANEXA X a Contractului de 

Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.556/2006/19.11.2010. 

 

PRIMAR, 

Bernadin TAMAȘ 
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Comuna Gioseni,Județul Bacău, Tel/Fax: 0234-225.233, contact@comunagioseni.ro 

 

Nr. 3990 din 21.10.2021 

 

 

 

RAPORT de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI 1 

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010 

 

 

U.A.T. GIOSENI este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, asociaţie 

constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, exploatării, monitorizării şi 

gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  pe raza de competenţă a 

unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de 

investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de 

dezvoltare a Serviciului. 

 

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local Gioseni se 

propune aprobarea modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare pentru aria de delegare, avându-se în vedere modificările și completările legislative, 

respectiv modificările aduse Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

prin Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de alimentare cu apă 

și de canalizare nr.241/2006, Legea nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor și Legea nr.114/1996 a locuinței. 

 

În Regulamentul supus aprobării, se propune un model de contract de prestare/furnizare a 

serviciului de alimentare și canalizare unic, atât pentru operatorii casnici cât și pentru cei 

noncasnici. Totodată se propune posibilitatea de a citi contorii din 3 în 3 luni, cu emiterea lunară 

a facturilor, în baza unui consum estimat în funcție de istoricul consumului, pentru o perioadă 

anterioară similară, și regularizarea consumului facturat pentru cele două luni anterioare. 

 

O altă modificare propusă se referă la stabilirea pentru utilizatorii casnici, a cantității de apă 

preluată în rețeaua publică de canalizare, la nivelul procentului de 100% din volumul de apă 

potabilă. 

 

Prin modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de monitorizare 

calitativă și cantitativă a poluanților din apele uzate evacuate de agenții economici în rețeaua de 

canalizare publică aflată în administrarea operatorului SC CRAB SA se propune înlesnirea 

comunicării și clarificarea unor situații care pot genera confuzii. 

 

Prezentul regulament, stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, definește condițiile și modalitățile ce trebuie îndeplinite pentru 

asigurarea serviciului, precum și relațiile între operator și utilizatorii acestor servicii. 

 

 

 



Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca necesară inițierea Proiectului de Hotărâre 

privind aprobarea modificării ANEXEI X (Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare) la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare nr.556/2006/19.11.2010, în concordanță cu prevederile art. 8  alin.(3) lit. i) din 

Legea nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. (3) 

lit. f) „aprobarea caietului de sarcini și a Regulamentului serviciului, consolidat și armonizat 

pentru întreaga arie a Serviciului” coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău „Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(3) lit. f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în 

Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil 

prin hotărâre a autorității deliberative a unității administrativ teritoriale asociate”. 

 

 

 

 

Întocmit, 

Inspector superior, 

Pătrașc Genoveva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 1 pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și 

urbanism  

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 63/2021 privind aprobarea modificării ANEXEI 1 

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010 

 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism  

adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 63/2021 

privind aprobarea modificării ANEXEI 1Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.556/2006/19.11.2010 cu ……... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Bașcandură Marinică – Președinte    _____________ 

2. Pătrașc Alexandra – Secretar    _____________ 

3. Imbrea Daniel – Membru   ____________ 

4. Jugaru Marian – Florin – Membru   ________________ 

5. Păduraru Paul – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 63/2021 privind aprobarea modificării ANEXEI 1 

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 2 pentru învățămant, sănătate și activități sportive, activități social – culturale, culte, 

muncă și protecție socială adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr. 63/2021 

privind aprobarea modificării ANEXEI 1 Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.556/2006/19.11.2010, cu …….. /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

 

1. Calara Alexandru – Președinte  _____________ 

2. Helciug Gabriela - Liliana – Secretar    _____________ 

3. Jitaru Felix – Membru   ____________ 

4. Păduraru Paul – Membru   ________________ 

5. Oprea Martin – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism 

 

 

AVIZUL 

Nr. ……..….. din …………………. 

 

pentru P.H.C.L. nr 63/2021 privind aprobarea modificării ANEXEI 1 

Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare la Contractul de Delegare 

a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010 
 

 

În temeiul prevederilor art. 125 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, respectiv al prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a) din Regulamentul de 

organizare și funcționare a Consiliului Local, 

Comisia 3 pentru juridică și de disciplină, administrarea serviciilor publice, protecția mediu și 

turism adoptă următorul aviz. 

   

Art. 1. - Se avizează favorabil/nefavorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local nr 63/2021 

privind aprobarea modificării ANEXEI 1Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și 

de canalizare la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.556/2006/19.11.2010, cu …….... /fără amendamente. 

 

Art. 2. - Amendamentele și observațiile membrilor Comisiei se regăsesc în anexă, care face parte 

integrantă din prezentul aviz.  

 

Art. 3. - Prezentul aviz se comunică în termenul legal secretarului general al Comunei Gioseni. 

 

1. Timaru Corneliu  – Președinte  _____________ 

2. Chicea Valerian – Secretar    _____________ 

3. Petrina Iustina  – Membru   ____________ 

4. Oprea Martin – Membru   ________________ 

5. Boncu Petru – Membru  _____________ 

 

 

 

 

 

 

 


