ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA

COMUNA VALEA CRIŞULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 51/2018
Privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă către S.C.
Gospodărie Comunală S.A – Sfântu Gheorghe
Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judetul Covasna,
Întrunit în şedinţa sa publică ordinară din data de 9 august 2018,
Analizând expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiate de primarul comunei Valea
Crişului,
Având în vedere rapoartele comisiei de specialitate, a compartimentului de specialitate din
cadrul Primăriei comunei şi avizul secretarului comunei Valea Crişului,
Ţinând seama de prevederile:
- Art 36 alin (2) lit ”d” și alin (6) lit ”a”, punctul 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare
- Art. 1 alin (2) lit ”a”, art 10 alin (4), art 22 alin (1), alin (1 1), alin (2) lit ”b”, alin (3) și alin (4),
art 23 alin (1) lit ”b”, art 24 alin (1) lit ”b”, alin (2), art 29 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare
- art. 17, art. 18 alin (1) lit ”b”, art 20, art 21, art 22 alin (1), lit ”a”, alin (2), alin (4), art 23, art
24 şi art. 41 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările și completările ulterioare,
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Valea Crişului nr 14/2008 privind asocierea
comunei Valea Crişului cu alte unităţi administrativ-teritoriale, în vederea înfiinţării Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUACOV”, prin care au fost aprobate Statutul şi Actul constitutiv al
Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ”AQUACOV”
Având în vedere realizarea procedurii prevăzute la art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. – Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului de alimentare cu apă al comunei
Valea Crișului: gestiune delegată.
Art. 2. - Se aprobă, atribuirea directă a contractului de delegare, a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă al comunei Valea Crișului, respectiv furnizarea serviciului de
alimentare cu apă şi administrarea şi exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, precum
şi pregătirea, finanţarea şi realizarea proiectelor de investiţii publice pentru înfiinţarea,
reabilitarea, modernizarea şi/sau dezvoltarea, după caz, a sistemelor publice de alimentare cu apă
aferente serviciului, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUACOV”, în favoarea
operatorului regional S.C. GOSPODĂRIE COMUNALĂ S.A., cu sediul în.mun. Sf. Gheorghe, str.

Bánki Donát nr. 27, jud. Covasna, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul Covasna, cu nr. J14/284/1996, CIF RO8774327.
Art. 3. - Se avizează Caietul de sarcini și Regulamentul serviciului de alimentare cu apă din
aria de competență al operatorului S.C. Gospodărie comunală S.A., conform anexelor nr.1 și nr 2
din prezenta hotărâre şi care va deveni anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de apă
din care vor face parte integrantă.
Art. 4. - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă,
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV” şi S.C. GOSPODĂRIE
COMUNALĂ S.A. Sfântu Gheorghe, conform anexei nr. 3.
Art. 5. - (1) Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei Valea Crișului,
aferente sistemului public de alimentare cu apă al comunei Valea Crișului, care vor fi concesionate
direct pe perioada valabilității contractului de delegare, către S.C. Gospodărie Comunală S.A.
Sfântu Gheorghe.
- (2) Lista bunurilor concesionate constituie anexa nr. 4 la prezenta Hotărâre şi se va
anexa la actul adiţional la Contractul de delegare.
Art. 6. – Se aprobă prevederile din Politica tarifară a Operatorului regional S.C. Gospodărie
Comunală S.A., şi preţurile şi tarifele pe care le va utiliza operatorul regional S.C. Gospodărie
Comunală S.A., conform anexei nr. 5.
Art.7. – Se aprobă proiectul Actului adiţional la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă către S.C. Gospodărie comunală S.A – Sfântu Gheorghe, conform
anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Actul adiţional la Contractul de delegare va fi semnat în numele şi pe seama
comunei Valea Crișului de către reprezentantul legal al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„AQUACOV”, cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. 1 Decembrie 1918, nr.2, înscrisă în Registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Sf. Gheorghe cu nr. 40, al cărei membru este şi
comuna Valea Crișului.
Art. 9. Anexele 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 10. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează
Primarul comunei Valea Crișului.

Valea Crişului, la 09.08.2018
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