
              R O M Â N I A                 
JUDEŢUL BACĂU  

MUNICIPIUL ONEŞTI  
CONSILIUL LOCAL  

 
 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea studiului de oportunitate, caietului de sarcini, regulamentului 

de organizare şi desfăşurare a activităţii, delegarea gestiunii, precum şi a 
contractului de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 

a Municipiului Oneşti 
 
 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 08 decembrie 2009;  
 
Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, Raportul de 

specialitate al Compartimentului de Monitorizare a Serviciilor Publice, Avizul Comisiei de 
studii şi prognoze economico-sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului 
public şi privat şi Avizul Comisiei pentru servicii publice, comerţ şi privatizare; 

 
În baza art.8, alin.2, lit.”d” şi “h”, art.23, alin.3, art.30, alin.2 şi alin.3, art.311, alin.1, 

lit.”a” din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, a art.18, alin.2, 
art.20, alin.4 din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a 
art.36, alin.2, lit.”c” şi “d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale , precum şi a Actului Constitutiv şi al Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău; 

 
În temeiul 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 studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Oneşti, conform Anexei nr.1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 
 Art. 2 – Se aprobă caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare din Municipiul Oneşti, conform Anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

 
Art. 3 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi de funcţionare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Oneşti, conform Anexei nr.3 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art. 4 – Se alege ca modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi 
de canalizare din Municipiul Oneşti, gestiunea delegată. 
 

Art. 5 – (1) Se aprobă acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău în vederea delegării gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 
şi de canalizare din Municipiul Oneşti, pentru a semna contractul de delegare a gestiunii cu 
operatorul regional, având astfel, alături de Municipiul Oneşti, calitatea de Autoritate 
Delegantă. 

(2) Se împuterniceşte Primarul Municipiului Oneşti să semneze în numele unităţii 
administrativ-teritoriale contractul de gestiune delegată a serviciului public de alimentare cu 
apă şi de canalizare a municipiului Oneşti. 

 
Art. 6 – Se aprobă forma contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Oneşti, conform Anexei nr.4 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art. 7 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti; 
- Consiliului Judeţean Bacău; 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. 

 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Drăgoi Nicolae 
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