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   HOTARAREA  NR.      12    /2021 
Privind înființarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL  
PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI   DE CANALIZARE AL COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ” 
 
  

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

  
Având în vedere:  

 

 Referatul de aprobare al primarului comunei Gălăuțaș nr. 5/ 173/2020; 

 Raportul compartimentului de resort nr. 5/174/2020; 

 Prevederile din Legea nr.225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice; 

 In baza  art. 17 alin. 1 și  a art. 19 alin. 1, din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 In baza art. 3, art. 6, art.8 alin 1, art. 22, art. 24 și ale art. 28 alin. (1) alin (2) lit.a din Legea 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 In baza art. III alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificare si completarea Legii nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare, 
cu modificările și completările ulterioare; 

 Partea a VIII-a Servicii publice, art. 92, art. 155 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 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, proces verbal de afișare nr. 7/7 /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.8/16/2021, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului nr. 8/25/2021, 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. 8/37/2021; 

 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; 
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HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor 

optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare , conform 

Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2 Se aprobă înființarea serviciului ”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, 

în conformitate cu prevederile 28 alin (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare 

”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

GĂLĂUȚAȘ”. 

  Art.3  ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” este serviciu de interes local, specializat și funcționează cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș și sub coordonarea 

primarului, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de alimentare 

cu apă și de canalizare  în comuna Gălăuțaș. 

 

Art.4  ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”,  are ca principală sarcină furnizarea serviciului public de 

alimentare cu apă și canalizare al comunei și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului 

de alimentare cu apă și de canalizare din comună, organizat pentru satisfacerea nevoilor 

comunității locale ale unității administrativ-teritoriale a comunei Gălăuțaș, serviciu public care are 

ca formă de gestiune, gestiunea directă. 

 

Art.5 (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE 

CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de 

gestiune economică și se bucură de autonomie financiară și funcțională, este subiect de drept 

fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și de cont deschis la unitățile teritoriale ale 
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trezoreriei și/sau unitățile bancare și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli 

și situațiile financiare anuale .  

 

(2) Se aprobă ca sediul social al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, să fie în clădirea Centrului 

multifuncțional, situată în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 2, județul Harghita, așa cum reiese 

din contractul de comodat, conform cu Anexa nr. 2,  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

(3) Se aprobă ca principal obiect de activitate al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, astfel: 

CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei; 

CAEN 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate. 
 

(4) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” poate exercita și alte activități industriale, comerciale, financiare, 

mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate 

sau care pot facilita realizarea acestuia. 

 

  (5) Se aprobă ca pe toate actele emise de ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, să se menționeze ”CONSILIUL 

LOCAL GĂLĂUȚAȘ - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”.  

 

 Art.6  ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” își desfășoară activitatea în baza hotărârii de dare în administrare 

cu privire la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al 

comunei și operarea sistemului de utilități publice aferent acestora. Predarea-preluarea bunurilor se 

va face pe bază de protocol de predare primire. 
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Art.7 (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, cu 

personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș, conform Anexelor 3 și 

4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 (2) Organigrama și statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor 

și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș se 

modifică în mod corespunzător. 

 

  (3) Personalul ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” este alcătuit din personal contractual. 

 

  (4) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea sau modificarea 

raporturilor de muncă ale personalului serviciului se realizează în condițiile Codului Muncii-Legea 

nr. 53/2003, republicată și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și a celorlalte reglementări în domeniu. 

 

  (5) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al ”SERVICIULUI  PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” să fie făcută 

în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar.  

 

Art.8  (1) Atribuțiile personalului de conducere, respectiv atribuțiile șefului de serviciu se 

stabilesc de către primar prin fișa postului, aprobată de către Consiliul Local. 

 

(2) Se împuternicește primarul ca ori de cîte ori situația o impune, până la numirea Șefului 

serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, prin aparatul de specialitate al primarului, să întocmească și să facă 

modificări asupra fișelor de post ale personalului”SERVICIULUI  PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”.  
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(3) Se aprobă fișa postului Șef Serviciu, al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, conform 

Anexei nr. 5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

(4) Șeful Serviciului al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”,  va fi numit de către primarul comunei 

Gălăuțaș, pe baza rezultatului concursului sau examenului organizat potrivit criteriilor și 

procedurilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului, în condițiile legii. 

 

(5) Atribuțiile personalului propriu de execuție al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, se stabilesc 

prin fișa postului aprobată de către Șeful de serviciu. 

 

(6) În exercitarea atribuțiilor, șeful de serviciu emite decizii, precum și orice alte acte 

necesare organizării, funcționării și desfășurării activităților specifice serviciului public. 

 

Art. 9. (1) Se mandatează domnul CIUBUCĂ CORNEL, posesor al CI seria HR, nr. 

561844, eliberat de SPCLEP Toplița, la data de 17.07.2017, CNP:1620803193781, cu domiciliul 

în comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș, nr. 117A, județul Harghita, ca în numele Consiliului Local 

al comunei Gălăuțaș și pentru ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 
CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” să ne reprezinte în fața tuturor instituțiilor 

publice, a persoanelor fizice și/sau juridice și să facă toate demersurile necesare obținerii 

certificatului de înregistrare fiscală, deschiderii de conturi la unitățile teritoriale ale trezoreriei 

și/sau la unitățile bancare, obținerii și modificării de autorizații, avize, licențe și a oricăror alte acte 

necesare desfășurării în conformitate cu prevederile legale a ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI  DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”. 

 

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va înainta cereri, va face 

declarații, va depune și va ridica documente, reprezentându-ne cu puteri depline în fața oricăror 

persoane fizice și/sau juridice, instituții publice etc.  
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(3) Prezentul mandat este valabil până la ocuparea, în condițiile legii, a funcției de 

conducere de Șef Serviciu.  

 

Art. 10. Se împuternicește Primarul comunei Gălăuțaș, în limita competențelor stabilite de 

lege, să emită orice alte acte necesare organizării, funcționării și desfășurării activităților 

”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”.  

 

Art. 11. (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ” se organizează și funcționează pe baza unui 

regulament de organizare și funcționare . 

 

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare  al ”CONSILIIUL LOCAL 

GĂLĂUȚAȘ - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ”, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

   Art.12. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Gălăuțaș, 

Institutiei Prefectului judetului Harghita, primarului comunei Gălăuțaș si se va aduce la cunoștință 

publică în condițiile legii. 

 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021 

 

Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
   ………………………                               ………………………     
         Ioan ȚĂRAN               Monica-Camelia MORAR 
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Anexa nr. 3 la HCL nr. 12/25.01.2021  
  
 

ORGANIGRAMA  
”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, județul Harghita 

 
 
 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

 
 

  
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
- 6 posturi- 

 
 

 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021 

 

Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
   ………………………                               ………………………     
         Ioan ȚĂRAN               Monica-Camelia MORAR 
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Anexa  nr.  4  la HCL NR. 12/25.01.2021  

 
 

STAT DE FUNCȚII 
”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, județul Harghita 

 
 

Nr. 
Crt. 

Numele și 
Prenumele 

Functie Nivel 
Studii 

Grad 
/Treapta 

Număr Posturi 

Conducere Execuție 

1 VACANT ȘEF  
SERVICIU 

S  1 - 

2 VACANT CONTABIL 

 

S   ½ normă 

3 VACANT CASIER 
 

M DEBUTANT  ½ normă 

4 VACANT MUNCITOR 
CALIFICAT 

M I  2 

5 VACANT MUNCITOR 
CALIFICAT  

M  III  1 
 

6 VACANT MUNCITOR 

CALIFICAT 

M IV  1 

TOTAL POSTURI 
 

1 5 

 
 

Gălăuțaș, la 25 ianuarie 2021 

 

Președinte de ședință,     Contrasemnează  pentru legalitate,  

    Consilier local,                Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
   ………………………                               ………………………     
         Ioan ȚĂRAN               Monica-Camelia MORAR 
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ANEXA NR.5   la HCL NR.  12/25.01.2021  

 
ROMÂNIA               
JUDEȚUL HARGHITA                       
COMUNA GĂLĂUŢAŞ 
CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ 
SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI  
DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 

  

 

Aprobat, 
 PRIMAR,  

ŢĂRAN RADU 

FIŞA POSTULUI 
Nr. ……………….. 

 
 

Informaţii generale privind postul  
1. Denumirea postului: ȘEF SERVICIU 
2. Denumirea structurii: CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ 
3.  Nivelul postului (de conducere/de execuţie): DE CONDUCERE 

      3.   Obiectivul/Obiectivele postului:  îndeplinirea atribuțiilor specifice  de urmărire și 
coordonare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș  
 

 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului 2)  
1. Studii de specialitate: studii superioare 
2. Perfecţionări (specializări) 3):  
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară: - 

 Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (NECESITATE ȘI NIVEL): -MEDIU 
 

5. Limbi străine 4):  
6. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:  bun coordonator, rezistență la stress, adaptare la 
situații deosebite, responsabilitate, seriozitate. 
 
 

7. Cerinţe specifice 5):-  
-program de lucru: 8 ore zi, 40 ore/săptămână 
-deplasări curente: cele efectuate în interesul instituției; 
-riscuri implicate de post: - 
-compensări: cele prevăzute de legislația în vigoare. 
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8. Competenţa managerială (cunoştinţe de management, calităţi şi aptitudini manageriale):  
 
Descrierea sarcinilor ce revin postului : 

1. conduce și coordonează nemijlocit și efectiv activitatea serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare a comunei Gălăuțaș; 

2. asigură conform prevederilor legale, conducerea activitățiilor specifice alimentării cu apă și 
de canalizare în comuna Gălăuțaș ; 

3. răspunde de obținerea tuturor avizelor, autorizațiilor, licențelor și aprobărilor și de 
menținerea acestora în stare de valabilitate,  precum și a altor acte sau documente necesare 

funcționării în condiții de legalitate a serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul 

Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”  
4. contribuie la întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pe care îl va supune analizei și 

aprobării Consiliului Local ; 
5. emite decizii pentru buna desfășurare a activității serviciului și orice alte documente 

necesare organizării și funcționării acestuia ; 
6. concepe și aplică strategii și politici de dezvoltare a serviciului, întocmește fișele de post 

ale personalului din subordine, angajează și concediază personalul din subordine cu 
respectarea legislației în vigoare ; 

7. reprezintă serviciul și încheie documente în numele și pe seama lui conform cu legislatia in 
vigoare ; furnizează autorității administrației publice locale, respectiv ANRSC, informațiile 
solicitate și să asigure accesul la documentele și documentatiile pe baza cărora prestează 
serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în conditiile legii ; 

8. întocmește și propune spre aprobare Consiliului Local programul de alimentare cu apă 
potabila în caz de avarii sau situatii deosebite ; 

9. raspunde împreună cu personalul specializat din subordine de asigurarea calității apei 
potabile în rețelele de distributie ; 

10. împreună cu ceilalți angajați ai serviciului, verifică integritatea sigiliilor contoarelor și 
înregistrează consumul de apă pentru fiecare abonat de pe raza comunei Gălăuțaș ; 

11. ține evidența strictă asupra bunurilor și  materialelor primite în gestiune ; 

12. aprobă branșarea sau debranșarea beneficiarilor ; 
13. coordonează și participă la remedierea avariilor la rețeaua de apă și de canalizare ; 

14. prezintă anual sau ori de câte ori se solicită de către primar sau de către consiliul local, 
situații privind starea tehnică a rețelelor și a stațiilor de pompare, canalizare, stației de 
epurare, situații economico-financiare ; 

15. răspunde de aplicarea cu strictețe a Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului ; 

16. întocmește Regulamentul de ordine interioară și urmărește respectarea acestuia ; întocmește 
listele cu instrucțiunile/procedurile tehnice interne, le revizuiește anual sau ori de câte ori 
este nevoie, le aduce la cunoștință pe bază de semnătură personalului obligat să le cunoască 
și le afișeaza la fiecare loc de muncă ; 

17. execută orice alte sarcini dispuse de primar și de Consiliul Local, privind activitatea 

serviciului pe care îl conduce și coordonează ; 
18. elaborează programul anual al achizițiilor publice în baza necesităților și priorităților; 

elaborează documentații de atribuire pentru diferite contracte ; asigură aplicarea și 
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finalizarea procedurilor de atribuire, prin încheierea contractelor de achiziție publică ; 

asigură constituirea și păstrarea dosarului achiziției publice, document cu caracter public ; 
19. îndeplinește atribuții specifice pe linia sănătății și securității în muncă, instruirii salariaților 

în domeniul situațiilor de urgență și în domeniul apărării împotriva incendiilor, la nivelul 

serviciului ; 
20. răspunde de urmărirea și coordonarea activității personalului de executie angajat în cadrul 

”Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”(contracte, 
facturare, intervenții rețele, funcționarea în parametrii a stației/stațiilor de alimentare cu apă 
și stației de epurare, a stațiilor de pompare și a întregii rețele de alimentare cu apâ și de 

canalizare) 
21. aprobă înceheierea contractelor de prestare a serviciului; 
22. solicită ajustarea periodică a prețurilor, în raport cu modificările intervenite în costuri; 
23. asigură ținerea gestiunii separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili 

tarife juste în concordanță cu cheltuielile efectuate; 

24. înregistrează toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor într-un registru și ia măsurile de 
rezolvare ce se impun. In registru se vor consemna  numele, prenumele persoanei care a 

reclamat și care a primit reclamația, adresa reclamantului, data si ora reclamației, data si 
ora rezolvării, numărul  de ordine al reclamației care va fi comunicat petentului. La 
sesizările scrise operatorul are obligația să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la 

înregistrarea acestora; 
25. respectă și întocmește documentația specifică prevăzută în regulamentul serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare aprobat de Consiliul Local al comunei Gălăuțaș, verifică 
și avizează documentația întocmită de de personalul din subordine în conformitate cu 
Regulamentul. 

26. îndeplinește orice alte atribuții sepcifice postului; 
 

 
Sfera relaţională a titularului postului  

1. Sfera relaţională internă:  

 
a) Relaţii ierarhice  

- subordonat faţă de: Consiliul local al comunei Gălăuțaș, primarul comunei Gălăuțaș 
- superior pentru: toți angajatii Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Gălăuțaș ; 

 
b) Relaţii funcţionale: 
- interne :-cu compartimentele/serviciile din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Gălăuțaș și structurile subordonate pentru îndeplinirea atribuțiilor ce-i revin ; 
-externe-cu unitățile centrale și teritoriale de pe teritoriul României în domeniile de activitate ale 
Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș, precum și cu 
compartimentele similare din alte instituții 
c) Relaţii de control:beneficiari alimentare cu apă si de canalizare 
d) Relaţii de reprezentare: -cu instituții specifice ; 
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2. Sfera relaţională externă:  

a) cu autorităţi şi instituţii publice: relații de colaborare pe linia aplicării prevederilor din domeniul 
de activitate ;  
b) cu organizaţii internaţionale: - 

c) cu persoane juridice private:  conform contractelor de furnizare încheiate. 
 

Întocmit de :  
1. Numele şi prenumele: ȚĂRAN RADU 
2. Funcţia: Primar al comunei Gălăuțaș 
3. Semnătura:  
4. Data întocmirii:   
 
 
Luat la cunoştinţă de către ocupantul postului  

1. Numele şi prenumele:    
2. Funcţia şi gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime (dacă este cazul):  ȘEF SERVICIU 
3. Semnătura  
4. Data:    
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Anexa nr. 2  la HCL nr.12/25.01.2021 
 

CONTRACT DE COMODAT 
  
     I. PARTILE CONTRACTANTE 

 
1.1. UAT COMUNA GĂLĂUȚAȘ, cu sediul  în localitatea GĂLĂUȚAȘ, Sat Gălăuțaș 

nr. 1, județul HARGHITA,  avînd CUI 4367981, telefon 0266-345604, fax 0266-345712, 

reprezentată prin ȚĂRAN RADU, cu funcția de PRIMAR, în calitate de COMODANT  
și 

    1.2.      CONSILIUL LOCAL GĂLĂUȚAȘ-SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 
APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI GĂLĂUȚAȘ, cu sediul în localitatea 
GĂLĂUȚAȘ, judetul HARGHITA, CUI______________ atribut fiscal _______, reprezentat prin 

________________, cu funcția de ______________, in calitate de COMODATAR,  
     au convenit să încheie prezentul contract de comodat (în continuare ”Contractul”, cu 

respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze: 
     
    II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

     
    2.1. Obiectul contractului îl constituie obținerea folosinței gratuite a unui spațiu în suprafață de 
33,92 mp în incinta Centrului Multifuncțional, din comuna Gălăuțaș, Sat Gălăuțaș nr. 2, județul 
Harghita,  aflat în proprietatea publică a UAT Comuna Gălăuțaș, CF 50558, A1.2,  pentru a servi 
ca sediu social/domiciliu fiscal.   

    2.2. Predarea-prmirea obiectului comodatului se face la data semnării prezentului contract de 
comodat. 

 
    III. DURATA CONTRACTULUI 
     

     3.1. Durata contractului este de 10( zece ani), cu începere de la data de................pana la 
data de.....................  

3.2. Prin acordul partilor, prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioada cel putin 
egală cu perioada anterior menționată, prin act adițional. 
    

    IV. OBLIGATIILE PARTILOR 
     

     4.1. Comodantul se obligă: 
    a) sa predea comodatarului spre folosință spațiul ce face obiectul prezentului contract; 
    b) sa nu-l impiedice pe comodatar sa folosească  spațiul pana la termenul convenit;  

    c) sa restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea spațiului 
respectiv; 

   
         4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele: 
    a) sa conserve spațiul si sa se ingrijeasca de el ca un bun proprietar; 

    b) sa folosească spațiul conform destinației sale stabilite prin prezentul contract; 
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    c) sa suporte toate cheltuielile de folosinta ale spatiului (cheltuieli de intretinere, energie eletrica 

si termica, abonamentul telefonic, eventuale reparatii), precum si orice alte cheltuieli rezultate din 
folosirea spațiului; 
    d) sa predea comodantului spațiul la data expirarii termenului pentru care s-a incheiat contractul. 

 
    V. FORTA MAJORA 

     
    5.1. Nici una dintre partile contractante, conform art. 1634 Cod civil, nu raspunde de 
neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei 

obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea 
necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de 

lege. 
    5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 (zile, 
ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor 

lui. 
    5.3. Daca in termen de __5___ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, 

partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre 
ele sa pretinda daune-interese. 
    

    VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI 
     

    6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte 
este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a 
prezentului contract. 

    6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare 
recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data 

mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. 
    6.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa 
cea in care a fost expediata. 

    6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate 
prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente. 

 
    VII. INCETAREA CONTRACTULUI 
    7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea bunului in stare corespunzatoare la 

termenul prevazut in contract. 
    7.2 In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea 

contractului. 
     
    VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR 

     
    8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau 

rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele. 
    8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se 
vor adresa instantelor judecatoresti. 
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    IX. CLAUZE FINALE 

     
    9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile 
contractante. 

    9.2. Prezentul contract, impreuna cu  anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, 
reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau 

ulterioara incheierii lui. 
    9.3. Incheiat astazi _______ conform art. 2146 C. civ. in __ exemplare originale pentru fiecare 
parte. 

 
            COMODANT,       COMODATAR, 


