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       HOTĂRÂREA   NR. 48 / 2021 
privind transferul autorizației de gospodărire a apelor nr. 169 din 17.05.2021 privind 

obiectivul ”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” către serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita  
  

Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința ordinară din data de 

28 iulie 2021; 

  
Având în vedere:  

 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 7/77/2021; 

 Raportul compartimentului de resort nr.  7/78/2021 

 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”  

 Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 46/28.07.2021 privind darea în 
administrare a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei 
GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA, către serviciul “CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în 
subordinea consiliului local al comunei GĂLĂUȚAȘ, judeţul HARGHITA;  

 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; 

 Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 

107/2002 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele Române”, cu modificările și 
compeltările ulterioare și Ordinul  nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi 
competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de 
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gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse 
autorizării;  

 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; 

 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.8/101/2021, comisia de specialitate învăţământ, 
sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 8/ 

96/2021, 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/ 98 /2021; 

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 transferul Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 169 din 

17.05.2021 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
(localitățile Gălăuțaș, Pârâul Gălăuțaș, Nuțeni, Toleșeni și Plopiș), titular Comuna Gălăuțaș, cu 

valabilitate până la 17.05.2026, către ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE CANALIZARE AL COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 

  
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează viceprimarul comunei 

Gălăuțaș. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județului Harghita, primarului 
comunei Gălăuțaș, viceprimarului, Administrației Bazinală de Apă Mureș, 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   28 iulie 2021  
 

 Președinte de ședință,        Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                   Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                                   ………………………     
    Marius ȚĂRAN                 Monica-Camelia MORAR 
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Proiect de    HOTĂRÂRE   NR.    39/23.06.2021 
Privind transferul autorizației de gospodărire a apelor nr. 169 din 17.05.2021 privind 

obiectivul ”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul 
Harghita” către serviciul public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ”, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita  

  
Consiliul Local al Comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în ședința......... din data de 

.............2021 

  
Având în vedere:  

 

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

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

 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”  

 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; 

 Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 

107/2002 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele Române”, cu modificările și 
compeltările ulterioare și Ordinul  nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi 
competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse 
autorizării;  

 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; 
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 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/   /2021, comisia de specialitate învăţământ, sănătate, 
cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi protecţia mediului nr. 8/  /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/   /2021; 

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 transferul Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 169 din 

17.05.2021 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
(localitățile Gălăuțaș, Pârâul Gălăuțaș, Nuțeni, Toleșeni și Plopiș), titular Comuna Gălăuțaș, cu 

valabilitate până la 17.05.2026, către ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE CANALIZARE AL COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 

  
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei se încredințează viceprimarul comunei 

Gălăuțaș. 
 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județului Harghita, primarului 
comunei Gălăuțaș, viceprimarului, Administrației Bazinală de Apă Mureș, 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   23.06.2021 
 
Initiator Țăran Radu-Primar       Avizat, 
      Secretarul general al comunei, 
           Morar Monica-Camelia 
 
  

 

 

 
 
 
 

Comuna Gălăuțaș 
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Primar 
Nr. 7/         /23.06.2021 

Referat de aprobare  
Privind transferul autorizației de gospodărire a apelor nr. 169 din 17.05.2021 privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” către serviciul 

public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita  
 

 Având în vedere:  

 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”  

 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; 

 Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 
107/2002 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele Române”, cu modificările și 
compeltările ulterioare și Ordinul  nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi 
competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse 
autorizării;  

se propune aprobarea transferului Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 169 din 
17.05.2021 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
(localitățile Gălăuțaș, Pârâul Gălăuțaș, Nuțeni, Toleșeni și Plopiș), titular Comuna Gălăuțaș, cu 

valabilitate până la 17.05.2026, către ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL 
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE CANALIZARE AL COMUNEI 
GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea 
Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 

 Dl viceprimar Țăran Ioan, se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentului transfer. 
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Propun Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată.  
Gălăuțaș, la 23 iunie 2021  

 
Primar 

Țăran Radu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comuna Gălăuțaș 
Secretar general 
Nr. 7/         /23.06.2021 

 
Raport de specialitate 

Privind transferul autorizației de gospodărire a apelor nr. 169 din 17.05.2021 privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” către serviciul 
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public de interes local ” CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, organizat în 

subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita  
 

  
Având în vedere:  

 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”  

 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; 

 Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu modificările și completările ulterioare; OUG nr. 

107/2002 privind înființarea Administrației Naționale ”Apele Române”, cu modificările și 
compeltările ulterioare și Ordinul  nr. 891 din 23 iulie 2019 privind aprobarea Procedurii şi 
competenţelor de emitere, modificare, retragere şi suspendare temporară a autorizaţiilor de 
gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de conţinut al documentaţiei tehnice supuse 
autorizării;  

 Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 169 din 17.05.2021 emisă de către 
Administrația Bazinală de Apă Mureș, privind obiectivul ”Canalizare menajeră și 
stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” (localitățile Gălăuțaș, Pârâul 
Gălăuțaș, Nuțeni, Toleșeni și Plopiș), titular Comuna Gălăuțaș, cu valabilitate până la 
17.05.2026. 
       Se propune aprobarea transferului Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 169 

din 17.05.2021 emisă de către Administrația Bazinală de Apă Mureș, privind obiectivul 
”Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Gălăuțaș, județul Harghita” 
(localitățile Gălăuțaș, Pârâul Gălăuțaș, Nuțeni, Toleșeni și Plopiș), titular Comuna 

Gălăuțaș, cu valabilitate până la 17.05.2026, către ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE CANALIZARE AL 
COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în 
subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita. 
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Conform ART. 32 din procedura şi competenţele de emitere, modificare, retragere şi 

suspendare temporară a autorizaţiilor de gospodărire a apelor, precum şi a Normativului de 

conţinut al documentaţiei tehnice supuse autorizării, aprobată prin ordinul 891/2019 
 

    (1)  Autorizaţia de gospodărire a apelor poate fi transferată la un 
alt beneficiar sau titular de investiţie în condiţiile în care din 
analiza efectuată la teren se constată că se respectă integral măsurile 
şi condiţiile impuse prin aceasta, se respectă valorile parametrilor 
cantitativi şi calitativi ai apelor epurate evacuate, iar 
caracteristicile lucrărilor autorizate nu se modifică. 
    (2) Transferul prevăzut la alin. (1) se face în baza unei cereri de 
transfer completate conform anexei nr. 1.a şi a unei documentaţii 
justificative adresate emitentului autorizaţiei de gospodărire a apelor. 
Transferul se consideră efectuat începând cu data expedierii către 
fostul şi noul beneficiar a adresei de confirmare a transferului, ce va 
face parte integrantă din autorizaţia de gospodărire a apelor. 
    (3)  Documentaţia justificativă va conţine: acte constitutive ale 
societăţii care preia activitatea, certificat de înregistrare, 
certificat constatator, documente care să ateste transferul activităţii, 
inclusiv îndeplinirea în continuare a condiţiilor impuse prin 
autorizaţia de gospodărire a apelor, orice alte acte care servesc la 
justificarea transferului. 

 

   Conform ART. 60^1din Legea nr. 107/1996, Legea apelor, cu 

modificările și compeltările ulterioare:  
    ”Avizul şi autorizaţia de gospodărire a apelor pot fi transferate de 
la un titular de proiect la alt titular în condiţiile în care din 
analiza efectuată de emitent rezultă că lucrările, măsurile şi 
condiţiile prevăzute în acestea au fost respectate integral. Excepţie de 
la această prevedere fac avizele de gospodărire a apelor emise pentru 
proiectele de tip microhidrocentrale, precum şi cele care presupun 
bararea cursurilor de apă.” 

Autorizatiile de gospodărire a apelor, in termen de valabilitate, constituie document obligatoriu 

pentru obținerea licenței eliberate de ANRSC pentru serviciile de alimentare cu apă și de 

canalizare al comunei Gălăuțaș. 
Dl viceprimar Țăran Ioan, se încredințează cu ducerea la îndeplinire a prezentului transfer. 

Propun Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, aprobarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

  

Gălăuțaș, la 23 iunie 2021  
Secretar general 

Morar Monica-Camelia 
 
 
 
 
 

 


