
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL BACĂU 

COMUNA GIOSENI 
  

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

 

HOTĂRÂREA 

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 conformitate 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, 

HOTĂRĂȘTE : 

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. 

 

 

               Președinte ședință,                                             Contrasemnează, 

                Consilier local,                                     Secretar general,  

               Imbrea Daniel                               Miron Mădălina Dumitrica  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 51 din 28.10.2021 

 
Total consilieri în funcție: 13 Hotărâre adoptată cu 13 voturi pentru,  0 voturi împotrivă  și 0 abțineri din  13  

consilieri prezenți. 

                                                                           

 

 

 

 

 


