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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 constituirea Comisiei  de analiză a situaţiei privind serviciul public 

de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti 
 
Consiliul local Oneşti, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 08 octombrie 2012; 
 

Având în vedere Expunerea de motive a dlui Primar Victor Laurenţiu Neghină, 
Raportul de specialitate al Serviciului Monitorizare, Utilităţi Publice şi Control al 
Activităţii de Transport şi Avizul Comisiei de studii şi prognoze economico-sociale, buget, 
finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat; 

 
În conformitate cu dispoziţiile art. 54, alin. 7 din Legea nr.215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi completările ulterioare,  art. 8 
din  Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice art. 14 din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 
În temeiul art. 36 alin.(2), lit.c) şi lit.d), alin.(6), lit. a), pct.14,  art. 45, alin.1) şi 

alin.2), lit. c) şi art.54 (7) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică  locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.29 din Regulamentul cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG.nr.35/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
    Art.1 – Se constituie Comisia  de analiză a situaţiei privind serviciul public de 

alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Oneşti, în următoarea componenţă: 
1)  Tofan Ion - consilier local 
2    Stan Lucian - consilier local 
3)    Bujor Marcel consilier local 
4)   Zarzu Ciprian - consilier local 
5)   Gnatiuc Nicolae - viceprimar 
6)   Agapi Mircea - consilier local 
7)   Ene Gheorghe - consilier local 

Invitaţi: reprezentanţii S.C. APĂ CANAL S.A. 
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       Art.2 – Comisia stabilită îşi va desfăşura activitatea în perioada 09.10.2012 – 
29.11.2012. 
 

Art. 3 -   Comisia are următoarele atribuţii: 
- Clarificarea regimului juridic al infrastructurii  sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare;  
- Identificarea soluţiilor necesare desfăşurării serviciului public de apă şi 
canalizare; 
- Identificarea modalităţii optime de realizare a gestiunii pentru serviciul public de 
alimentare cu apă şi canalizare şi a bunurilor aferente acestuia. 
 
Art.4 –  Raportul Comisiei va fi prezentat în sedinţa ordinară din luna noiembrie a 

Consiliului local Oneşti. 
 
Art.5 –  Prezenta hotărâre se va comunica: 

-  Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
      -  Primarului Municipiului Oneşti; 
      - Direcţiei Urbanism şi menajarea teritoriului, Integrare europeană şi  

protecţia mediului. 
 

 
Preşedinte de şedinţă, 

          Oprea Dănuţ 
 
 
 
                        Contrasemnează , 
        Secretarul Municipiului  
        Cons. Jur. Spânu Daniel  
 
 
 

Nr. 89  
din 08 octombrie 2012 
SD/PC 
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