
 
 
 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu 

apă şi de canalizare din municipiul Oneşti 
 
 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în ziua de 10 
aprilie 2009; 
 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti, 
Raportul de specialitate al Compartimentului de monitorizare a serviciilor publice, precum şi 
Avizul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi privatizare din cadrul Consiliului local; 
 

În baza art.8, alin.1 şi alin.2, lit.”d”, art.23, alin.3 şi art.31 din Legea nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilitaţi publice, art.12, alin.1, lit.”e” din Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a art.36, alin.2, lit.”c” şi lit.”d” şi alin.6, 
lit.”a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale; 
 

În temeiul dispoziţiilor art.45 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art. 1 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare din municipiul Oneşti către operatorul regional SC APA SERV SA, societate de 
interes public judeţean din subordinea Consiliului Judeţean Bacău. 
 

Art. 2 – Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă către operatorul regional SC 
APA SERV SA a bunurilor proprietate publică a municipiului Oneşti din componenţa 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare. 
 

Art. 3 – Primarul Municipiului Oneşti va semna contractul de atribuire şi protocolul 
de predare-primire a bunurilor aferente serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare. 
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Art. 4 – Prezenta hotărâre se va comunica: 

- Instituţiei Prefectului judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- Consiliului Judeţean Bacău; 
- SC Apa Serv SA. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Panfil Gelu Ionuţ 

 
 
 

  Contrasemnează, 
Secretarul Municipiului, 
Cons. Jur. Daniel Spânu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nr. 19 
din 10 aprilie 2009  
SD/RST 


