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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BACĂU 
MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea fuziunii dintre S.C. APA SERV S.A. Bacău şi S.C. COMPANIA DE 

APĂ S.A Bacău în vederea înfiinţării operatorului regional de apă şi apă uzată 
 

Consiliul Local al Municipiului Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în ziua de 07 
august 2009; 

 

În baza prevederilor Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, Republicată, cu 
completările şi modificările ulterioare, ale Legii cadru a descentralizării nr.195/2006, ale Legii 
nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, ale Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi 
ale H.G. nr.855/2008 privind aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale 
asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

 

Luând în considerare Ghidul Solicitantului pentru Axa Prioritară 1 POS Mediu 
„Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”; 

 

Având în vedere Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Oneşti, 
Raportul de specialitate al Biroului administraţie publică locală, juridic, informare şi relaţii 
publice şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi 
administrarea domeniului public şi privat; 

 

În temeiul art.36, alin.2, lit.”a”, alin.3, lit.”c” şi ale 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 fuziunea dintre S.C. „APA SERV” S.A. Bacău şi S.C. „COMPANIA 
DE APĂ” S.A Bacău în vederea înfiinţării operatorului regional de apă şi apă uzată. 

Art.2 – Se mandatează Primarul Municipiului Oneşti, în persoana d-lui ing. Emil 
Lemnaru, reprezentantul municipiului Oneşti în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. „APA 
SERV” S.A. Bacău să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre în 
Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 

Art.3 – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., S.C. „APA SERV” S.A. Bacău, S.C. 
„COMPANIA DE APĂ” S.A Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă 
publică, în condiţiile legii. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                                                    Zarzu Ciprian 
 
 

Nr. 65                                                                                        Contrasemnează, 
din 07 august 2009            Secretarul Municipiului, 
CRI/RST                                                          Cons. Jur. Daniel Spânu 


