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HOTĂRÂREA NR.43 
din data de 28 mai 2015 

privind aprobarea regulamentului compartimentului de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureş forma de 
gestiune a acestuia, a caietului de sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă 

 
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş, judetul Arad, intrunit in ședința ordinară,  
Avand in vedere : 

- expunerea de motive nr. 1610/25.05.2015  a Primarului comunei Vărădia de Mureş, privind aprobarea regulamentului 
compartimentului de alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureş forma de gestiune a acestuia, a caietului de 
sarcini şi a contractului de furnizare a serviciului de alimentare cu apă; 
- raportul secretarului comunei nr. 1611/25.05.2015 cu privire la aprobarea regulamentului compartimentului de 
alimentare cu apă al comunei Vărădia de Mureş forma de gestiune a acestuia, a caietului de sarcini şi a contractului de 
furnizare a serviciului de alimentare cu apă; 
- prevederile art. 1 alin.(4), litera h), ale art. 3 alin. 1 si alin. 4, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit i) şi art. 23 alin. (2) din 
Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicată; 
- prevederile art. 8, art. 10 alin. 1 lit. c), art. 12 alin. (1), lit. h), art. 17 şi art. 18 din Legea serviciului de alimentare cu 
apă nr. 241/2006 republicată; 
- prevederile Ordinului nr. 88/2007, privind aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului public de alimentare cu 
apă, Ordinului nr. 89/2007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public de alimentare cu apă si ale 
Ordinului nr.90/2007, privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului public de alimentare cu apă; 
- prevederilor art. 36, alin (2), lit.d), alin.(3), lit.b) şi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În baza art. 45 al. 1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VĂRĂDIA DE MUREŞ 
H O T Ă R Ă S T E: 

Art.1 Se aprobă Regulamentul serviciului de alimentare cu apa, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă forma de gestiune a serviciului de alimentare cu apa, ca si gestiune directă. 
Art.3. Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art.4.  Se aprobă Contractul de furnizare a servciului de alimentare cu apa, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre. 
Art.5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija primarului comunei Vărădia de Mureş. 
Art.6. Prezenta hotărâre va fi adusa la cunostinta publica şi se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului – Judeţul Arad; 
- A.N.R.S.C. - Agentia teritoriala  Deva; 
- Primarul comunei;  

PRESEDINTE, 
                                                                   Hălălişan Dănut 

 
CONTRASEMNEAZA,

                                                                                                                    Secretar comuna, 
                                                                                                                 Luputiu Lacrimioara 
 

*Prezenta hotarare a fost adoptat cu respectarea prevederilor art.45 si 46 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicata, cu un numar de 9 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 2 « abtineri» voturile exprimându-se prin vot deschis. 
 


