ROMANIA
Judetul Caras Severin
Comuna EFTIMIE MURGU
-Consiliul Local –

Nr. 54 din 14 octombrie 2021

HOTĂRÂRE
privind aprobarea infiintarii Serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare la nivelul comunei Eftimie Murgu, judetul Caras Severin
Consiliul local al comunei Eftimie Murgu, întrunit în ședința din data de 14.10.2021;

-

-

-

Avand in vedere :
Referatul de aprobare al primarului comunei Eftimie Murgu;
Raportul compartimentului de resort din cadrul Primăriei comunei Eftimie Murgu;
prevederile art. 1 alin.4 lit.h, art.3 alin. l, alin.4, art.8 alin. l, alin.2 si alin.3 lit.d,
art.24 alin. 1 lit.a, art.28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice, republicata , cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile art. 10, art. 12 alin. 1 lit.e si h, art,17, art. 18 alin. 1 lit.a si alin.2, art. 19
din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
prevederile art.II din Legea nr.224/2015 pentru modificarea si completarea Legii
serviciului de alimentare cu apa si canalizare,
Ordinul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.88/20.03.2007 privind aprobarea
Regulamentului cadru al serviciului de alimentare cu apa si canalizare, cu
modificarile si completarile ulterioare,
In conformitate cu Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Vazand prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n) din Ordonanța
de Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul articolului 139, alin. (l) și art. 196, alin. (l), lit. a), din Ordonanța de
Urgență a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aproba infiintarea Serviciului Public de Alimentare cu apa si
canalizare la nivelul comunei Eftimie Murgu, denumit Serviciul Apă şi Canalizare
Eftimie Murgu, structura cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local
al comunei Eftimie Murgu si sub coordonarea primarului, acesta va avea patrimoniu
propriu, va functiona pe baza de gestiune economica si se va bucura de autonomie
financiara si functionala, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic
de inregistrare fiscala si al conturilor deschise la unitatile teritoriale ale trezoreriei
sau la unitatile bancare si va intocmi, in conditiile legii, bugetul de venituri si
cheltuieli si situatii financiare anuale.

Art.2.” Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu” are ca principala sarcina
furnizarea serviciului public de alimentare cu apa al comunei si administrarea,
functionarea si exploatarea sistemului de alimentare cu apa din comuna, serviciu
public care are forma de gestiune, gestiunea directa.
Art.3. (l) Se aproba ca principal obiect de activitate al „Serviciului Apă şi
Canalizare Eftimie Murgu” astfel : CAEN 3600 - Captarea, tratarea si distributia
apei; 3700 Colectarea si epurarea apei uzate.
(2) „Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu” nu poate desfasura decat
activitati din sfera furnizarii serviciului de alimentare cu apa, care au legatura directa
sau indirecta ori faciliteaza realizarea obiectului sau principal de activitate.
Art.4.(1) Se aproba numarul total de posturi ale „Serviciului Apă şi
Canalizare Eftimie Murgu ", respectiv : sef serviciu — 1 post, contabil — 1 post,
muncitor calificat/necalificat — 4 posturi, Se aproba Organigrama si Statul de
functii al „Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu ", conform Anexelor nr. I si
2 care sunt parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba ca salarizarea personalului angajat al „Serviciului Apă şi
Canalizare Eftimie Murgu” sa fie facuta in conformitate cu normele in vigoare
privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din
sectorul bugetar.
Art.5. (l) Se aproba ca sediul social al „Serviciului Apă şi Canalizare Eftimie
Murgu” sa fie in incinta sediului Primariei Eftimie Murgu nr. 265, asa cum reiese
din contractul de comodat, conform cu anexa nr.3 la prezenta hotarare, anexa care
este parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Se aproba ca pe toate actele emise de „Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie
Murgu” sa se mentioneze : „Consiliul local al comunei Eftimie Murgu - Serviciul
Apă şi Canalizare Eftimie Murgu ".
Art.6. Finantarea cheltuielilor de operare necesare functionarii si exploatarii
serviciului se asigura prin incasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de
„Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu ", a contravalorii serviciilor furnizate
si alocatii bugetare conform cu prevederile legale in vigoare.
Art.7. (l) Atributiile personalului de conducere, respectiv atributiile sefului de
serviciu se stabilesc de catre primar prin fisa postului, aprobata de catre Consiliului
Local al comunei Eftimie Murgu.
(2) Atributiile personalului propriu de executie al Serviciului se stabilesc prin
fisa postului aprobata de catre seful de serviciu.
Art.8. Se numeste, pana la organizarea concursului de ocupare a functiei de
sef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptarii prezentei hotarari, in
functia de sef serviciu domnul Suta Dionisie, viceprimar al comunei, CNP
1740619110433.
Art.9. (l) Se mandateaza domnul Suta Dionisie posesor al CI, seria KS
nr.586441, CNP 1740619110433, ca in numele Consiliului Local al comunei
Eftimie Murgu si pentru Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu, sa ne
reprezinte in fata tuturor institutiilor publice, a persoanelor fizice si/sau juridice, etc.
si sa faca toate demersurile necesare obtinerii certificatului de inregistrare fiscala,

deschiderii de conturi la unitatile teritoriale ale trezoreriei si/sau la unitatile bancare,
obtinerii si modificarii de autorizatii, avize, licente si a oricaror alte acte necesare
desfasurarii in conformitate cu prevederile legale a serviciului „Consiliul Local al
comunei Eftimie Murgu Serviciul Apă şi Canalizare Eftimie Murgu".
(2) Pentru ducerea la indeplinire a acestui mandat, mandatarul va inainta
cereri, va face declaratii, va depune si va ridica documentele, reprezentandu-ne cu
puteri depline in fata oricaror persoane fizice si/sau juridice, institutii publice, etc.
(3) Prezentul mandat este valabil pana la numirea de catre Consiliul Loal al
comunei Eftimie Murgu a sefului serviciului, rezultat in urma concursului de
ocupare a functiei de sef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptarii
prezentei.
(4) Se revoca Hotararea consiliului local nr. 54 din 18.11.2018 privind
darea in administrare a unor bunuri mobile si imobile , proprietate publica a
UAT Eftimie Murgu catre societatea Rudaria EM SRL.
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredințează primarul comunei Eftimie Murgu.
Art.11. Prezenta hotarare intra in vigoare si se comunica conform prevederilor
legale si se aduce la cunostiinta publica prin afisare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
RADU PAVEL LUCIAN

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
IMBRESCU LIVIU
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Anexa nr.l la HCL nr. 54/14.10.2021
ORGANIGRAMA SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA si
CANALIZARE COMUNA EFTIMIE MURGU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI EFTIMIE MURGU

SEF SERVICIU
1

COMPARTIMENT DE EXPLOATARE, INTRETINERE SI REPARATII
4 muncitori
COMPARTIMENT CONTABILITATE
1 Contabil
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Anexa nr.2 la HCL nr. 54/14.10.2021

STAT DE FUNCTII
Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu - SERVICIUL APA si CANALIZARE
EFTIMIE MURGU

CRT.
1.
2.
4.

DENUMIREA
FUNCTIEI

NIVEL
STUDII

Sef Serviciu

S/M

Contabil
Muncitor
calificat/necalificat

s
M/G

PRESEDINTE DE SEDINTA
RADU PAVEL LUCIAN

GRAD

1
1

NUMAR LOCURI
CONDUCERE
EXECUTIE
1
1
4
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Anexa 3 HCL nr.54/14.10.2021
CONTRACT DE COMODAT

INTRE :
I.PARTILE CONTRACTANTE
U.A.T. Comuna Eftimie Murgu, reprezentata prin primar Mihai Otiman, avand CUI
3227793, in calitate de COMODANT
si Suta Dionisie in calitate de reprezentant al „SERVICIULUI APA si CANALIZARE
EFTIMIE MURGU” Consiliul Local al comunei Eftimie Murgu, in calitate de COMODATAR am
convenit incheierea prezentului contract de comodat cu respectarea urmatoarelor clauze :

II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2. Obiectul contractului il constituie folosinta ca sediu social de catre comodatar a unei
camere in suprafata de 25 mp din imobilul situat in comuna Eftimie Murgu nr.265, judetul Caras
Severin, aflat in proprietatea UAT EFTIMIE MURGU, pe care comodatarul se obliga sa o
foloseasca potrivit destinatiei sale.

III.

DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Comodantul acorda comodatarului folosinta spatiului mai sus mentionat, cu incepere
de la data semnarii contractului pe o perioada de 10 (zece) ani.
Art.3.2. Durata contractului poate fi prelungita prin acordul partilor prin act aditional.

IV.

OBLIGATIILE PARTILOR

Art.4.1. Comodantul se obliga :
- sa dea comodatarului spre folosinta spatiul ce face obiectul prezentului
contract ;
sa restituie comodatarului cheltuielile facute cu intretinerea spatiului ;
sa dea accesul gratuit la utilitati : apa, canal, energie electrica, toalete.
- Art.4.2. Comodatarul se obliga :
- sa foloseasca si sa intretina spatiul, ca un bun proprietar;
sa foloseasca spatiul , potrivit destinatiei stabilite prin prezentul contract;
sa restituie la data incheierii contractului bunul imprumutat.

V. RASPUNDEREA
Art.5. Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pierderea — in tot sau in parte — a
lucrului daca nu dovedeste ca deteriorarea ori pierderea s-a produs fortuit sau deteriorarea
este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.
VI.

FORTA MAJORA

Art.6.1. Forta majora apara de raspundere partea care o invoca.
Art.6.2. Partea contractanta care invoca forta majora, o poate face opozabila celeilalte parti
cu conditia informarii despre aparitia cauzei de forta majora in cel mult 5 zile de la aparitia acesteia
adaugand o confirmare a unor autoritati competente care sa certifice realitatea si exactitatea cauzei.
VII.

INCETAREA CONTRACTULUI

Art.7.1. Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare corespunzatoare la
termenul prevazutin contract sau oricand , urmare a rezilierii convenite de ambele parti.
Art.7.2. In caz de nerespectare a obligatiilor de catre comodatar , comodantul poate cere
rezilierea contractului, cu o notificare prealabila de 15 zile.
VIII. LITIGII
Art.8. Litigiile dintre partile contractante , in cazul in care nu vor fi rezolvate pe cale
amiabila, vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente.
Prezentul contract a fost incheiat azi 14.10. 2021 , in 2 exemplare originale, dintre care unul
ramane la comodant si unul la comodatar.

COMODANT,
PRIMAR – OTIMAN MIHAI
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RADU PAVEL LUCIAN

COMODATAR,
REPREZENTANT APA SI CANALIZARE
SUTA DIONISIE

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul general al comunei,
IMBRESCU LIVIU

