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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 dării în administrare şi exploatare a serviciului şi sistemului 

de alimentare cu apă şi de canalizare aferent, proprietatea publică  a 
Municipiului Oneşti 

 

Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30 noiembrie 2011;  
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Oneşti, Raportul de 
specialitate al Serviciului Monitorizare,Utilităţi publice şi control a activităţi de transport, 
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.1, art.25, alin.1, lit. a) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, a 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 “d” şi alin.5, lit.”a”, din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale; 

 
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 darea în administrare şi exploatare a serviciului şi a sistemului de 
alimentare cu apă şi de canalizare aferent, proprietatea publică a municipiului Oneşti, către 
Serviciul public “Apă Canal”, operator de drept public  organizat în cadrul Direcţiei Tehnice 
a Domeniului public şi privat. 

 

Art.2 – Se aprobă drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la furnizarea/prestarea 
serviciului, inclusiv administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemului de alimentare cu 
apă şi de canalizare din municipiul Oneşti, conform Anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 

Art.3 – Prezenta hotărâre se va comunica:  
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău;  
- Primarului Municipiului Oneşti. 

Preşedinte de şedinţă, 
Olteanu Petre Cezar 

 
Contrasemnează, 

                                                                                                  Secretarul Municipiului, 
                                                                                                 Cons.jur. Daniel Spânu 
Nr.89 
din 30 noiembrie 2011 
SD/BR 
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