
 
                                                                    ROMÂNIA                                       

 JUDETUL BRAILA 
 ORASUL FĂUREI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA 

Nr. 22 din 19 aprilie 2019 

privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - Partea Comuna - a 

Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat 

prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei - 

 

Consiliul Local al orașului Făurei , întrunit în şedinţă extraordinară , la data de 19 

aprilie 2019; 

Având în vedere: 

- Adresa nr.250 din 27.02.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

Dunarea Braila, prin care ni se solicita : 

ü adoptarea de catre organul deliberativ al Unitatii noastre Administrativ 

Teritoriale a unei hotarari privind avizarea Propunerii de modificare si completare la - 

Partea Comuna - a Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - 

Actualizat - aprobat prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a 

Asociatiei;  

ü aducerea la cunostinta publica a Proiectului de Hotarare, cu cel putin 30 de 

zile lucratoare inainte de data sedintei Consiliului Local in care va fi supus dezbaterii si 

aprobarii, in conformitate cu prevederile Art.7 alin.1 si alin.2 din Legea nr.52/2003 - 

privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata in Monitorul 

Oficial, Partea I, nr.749 din 3 decembrie 2013, coroborate cu prevederile Art.115 alin.6 

din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 - republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a Regulamentului 

Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat prin Hotararea 

nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei -; 

- prevederile art.6 din Legea nr.241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa 

si de canalizare, republicata in 2015, cu modificarile si completarile ulterioare coroborate 

cu prevederile art.8 alin.3 litera i) si cu prevederile art.22 alin.4 din Legea nr.51/2006 - 



 
Legea serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata in 2013, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile punctului 10 al alineatului 2) al Articolului 18 – Principiile de baza 

ale Serviciilor – din Sectiunea 2 – Obligatiile Operatorului – din Capitolul III – Partile 

Contractante – din Titlul I – Dispozitii Generale privind Delegarea – din Dispozitii 

Generale ale Contractului de Delegare a Gestiunii nr.670 din 10.09.2009 – cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

 

- prevederile art.23 alin.3 litera b) coroborate cu prevederile art.5 alineatul 2 litera 

l) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila; 

- prevederile art.36 alin.(1), alin.(2) litera d), alin.(6) litera a) punctul 14, art.37 

coroborate cu prevederile art.62 alin.(1) si ale art.63 alin.(1) litera d) din Legea 

nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

- Referatul de aprobare al primarului orașului; 

 - Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 
respectiv Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat, servicii şi comerţ, Comisia pentru 
administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi 
libertăţilor cetăţenilor, Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de 
arhitectură, sport şi agrement şi Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială şi religie; 

 

În temeiul prevederilor art.45 alin.1 coroborate cu prevederile art.115 alin.1 litera 

b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1 – Avizeaza Propunerea de modificare si completare la - Partea Comuna - a 

Regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare - Actualizat - aprobat 

prin Hotararea nr.2 din 26.03.2018 a Adunarii Generale a Asociatiei – Anexa si parte 

integranta din prezenta Hotarare.  

Art.2 – Prezenta Hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Primarul  Orasului 

Făurei domnul  Voinea Ionel, iar Secretarul Unitatii Administrativ Teritoriale o va 



 
comunica Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dunarea Braila, imediat dupa 

adoptare si altor institutii, conform prevederilor legale. 

 

Aceasta hotarare a fost adoptata cu respectarea cerintelor art.45 alin.(1) din Legea 

administratiei publice locale nr.215/2001-republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,   

VOINEA ION CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 

 ICHIM CORNEL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


