ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA VĂRĂDIA DE MURES
CONSILIUL LOCAL
Jud. Arad, Comuna Vărădia de Mures, nr.126
tel./fax: 0040-257-417230;
email:primaria_varadiaar@yahoo.com

HOTĂRÂRE NR.35
din data de 29 aprilie 2015
privind reorganizare Serviciului de alimentare cu apă în Compartiment apă
Consiliul local al comunei Vărădia de Mureş , judeţul Arad, întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei şi înregistrată sub nr. 1144/24.04.2015;
raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului înregistrat sub nr. 1144/24.04.2015;
prevederile prevederile art. 1 alin.(4), litera “h”, ale art. 3 ali. 1 si alin. 4 lit. a,si art. 8 alin. (1),
alin. (2) si alin. 3 lit d) art. 24, alin. (1) li. a) , art.25, alin(1), alin. (2), si alin (3),şi ale art. 28 alin
(1), alin. (2) lit. b), alin. (5) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati
publice, republicată;
prevederile art. 8, art. 10 art. 12 alin. (1), lit. e), art. 17 şi art. 18 alin. (1) lit a) si alin. 2 si art.
19, din Legea serviciului de alimentare cu apă nr. 241/2006 republicată;
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 modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Vărădia de Mureş
nr.19/22.02.2008 privind înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Vărădia de Mureş,
judeţul Arad, în sensul reorganizării în “Compartiment de Alimentare cu Apa”, în structura aparatului de
specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş, judeţul Arad.
Art.2 Compartimentul este de interes local şi funcţionează fără personalitate juridică, în structura
aparatului de specialitate al primarului comunei Vărădia de Mureş judeţul Arad, având ca obiect de activitate
realizarea serviciului de alimentare cu apă în comuna Vărădia de Mureş, activitate care se desfăşoară în
gestiune directă.
Art. 3 Compartimentul de alimentare cu apă va avea următoarele posturi:
- Muncitor I – 1 post;
- Tractorist II – 1 post;
Art. 4. (1) Compartimentul de alimentare cu apă îşi va desfăşura activitatea sub conducerea
domnului viceprimar al comunei Vărădia de Mureş.
(2) Activităţile specifice Compartimentului de Alimentare cu Apa astfel organizat sunt:
 captarea şi tratarea apei brute;
 transportul apei potabile;
 înmagazinarea apei;
 distribuţia apei potabile;
 furnizarea apei potabile;
Art.5. ”Compartimentul de Alimentare cu Apa” are obligaţia să asigure prestarea activităţilor
menţionate la art. 5, alin. (4), pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori economici şi instituţii publice) de

pe teritoriul comunei Vărădia de Mureş, în condiţii de calitate şi respectarea indicatorilor de performanţă
stabiliţi prin regulamentul serviciului.
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea Compartimentului de Alimentare cu Apa,
inclusiv pentru administrarea activităţilor specifice serviciului sunt cele prevăzute în Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Compartimentului de Alimentare cu Apa al comunei Vărădia de Mureş.
Art.7. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire prin grija primarului comunei Vărădia
de Mureş, judeţul Arad;
Art.8. Secretarul comunei Vărădia de Mureş, va asigura comunicarea prezentei hotărâre tuturor
părţilor interesate.

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 11 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0 « abtineri» voturile
exprimându-se prin vot deschis.

