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     HOTĂRÂREA  NR.   28 / 2021 
Privind aprobarea Regulamentului și caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare 
 
  

Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 
16 aprilie 2021; 

  
Având în vedere:  

 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/40/2021; 

 Raportul compartimentului de resort nr.  7/41/2021; 

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile 
ulterioare; 

 Partea a VIII-a Servicii publice din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare; 

 Ordinul ANRSC nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 

 Hotarârea Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea 

licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25 ianuarie 2021 privind  înființarea 
serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 
ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”  

 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația 
priectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea Consililului Local 
Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările 
și completările ulterioare, anunț/proces verbal de afișare nr. 9/7/2021;  

 Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

respectiv comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea  

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor nr.8/77/2021, comisia de specialitate 

învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului nr. 879//2021, comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare 

economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ, nr. 8/84/2021; 
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 In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d),  alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n), 

art.139 alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în aria 

teritorial administrativă a comunei Gălăuțaș, județul Harghita, conform Anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Se aprobă  Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare , 

conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județului Harghita, primarului 
comunei Gălăuțaș, viceprimarului, serviciului public cu personalitate juridică ”Consiliul Local 

Gălăuțaș-Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș” , și se 
aduce la cunoștință publică prin afișare în condițiile legii. 

 

Gălăuțaș, la  16 aprilie 2021  
 
 

 Președinte de ședință,      Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş  
  ………………………                                   ………………………     
     Doru ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


