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Nr.  72/ 22.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 
 

Consiliul Local al Măgura, Judeţul Bacău, întrunit în sedinţa ordinară din data de   
.10.2021. 

Luând în dezbatere: 
a) Referat de aprobare  nr. 11882/ 22.10.2021 a d-lui Costrăş Iordache - Primarului 

Comunei Măgura, judetul Bacău; 
b) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 111883/ 22.10.2021 întocmit dl. Cioineag 

Răzvan George – consilier asistent – în cadrul Compartimentului amenajarea 
teritoriului, cadastru - funciar, lucrări publice, disciplina în construcții; 

c) Adresa ADIB nr.780/ 06.10.2021 înregistrată la U.A.T. Comuna Măgura cu nr. 
11887/ 22.10.2021  

d) adresa S. C. Compania Regională de Apă Bacău S. A. nr. 11153/24.09.2021. 
În baza temeiurilor juridice, respectiv prevederile: 

a) art.129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n), din OUG nr.57/ 2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

b) Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările 
și completările ulterioare; 

c) Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

d) Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu 
modificările și completările ulterioare; 

e) Legii nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de 
proprietari și administrarea condominiilor; 

f) Legii nr.114/1996 a locuinței; 
g) Anexa X a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010; 
h) prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB; 
Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 



           În temeiul prevederilor art.139 alin. (1) art. 140 alin. (1), art. 196 alin.(1), art. 197 
din OUG nr.57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al Comunei Măgura, judeţul Bacău adoptă prezenta hotărâre:  
 

Art. 1. Se aprobă modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă modificarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru 
serviciul de monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele evacuate de 
agenții economici în rețeaua decanalizare publică aflată în administrarea CRAB, conform 
Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 rămân în vigoare; 

Art. 5. Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare 
începând cu prima zi din luna următoare semnării unui Act Adițional de către 
reprezentanții săi legali; 

Art. 6. Se mandatează dl. Costrăș Iordache având calitatea de reprezentant al 
Unității Administrativ Teritoriale Comuna Măgura în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Bacău- ADIB, să voteze în ședința AGA ADIB acest punct de 
pe ordinea de zi; 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, Instituției Prefectului județului Bacău, 
Primarului comunei Măgura, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, 
persoanei nominalizate la Art. 5 şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediu, în 
monitorul oficial local și pe pagina de web: http://www.primaria-magura.ro. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Nr.   
Din  .                2021 
Nr. de consilieriprezenţi ___ din totalul de 15. 
Hotărârea adoptată azi………........2021, cu un numar de voturi „ pentru”___,voturi „abţineri” ___, voturi „împotrivă” ___, din totalul de        
consilieri prezenţi.     
 
 
 
 
 
 
 
 

Iniţiator, 
……………………….………………………… 

 
PRIMAR – IORDACHE COSTRĂȘ 

Avizat de legalitate: 
SECRETARUL GENERAL AL 

 C O M U N E I  M Ă G U R A  
   ……………………….………………………… 

 

Jr. ELENA IRINA APETROAEI 



 
 
 

 

R O M Â N I A 
 JUDEŢUL BACAU 
COMUNA MĂGURA 

E – mail: contact@primaria-magura.ro  
Pag. WEB: http://www.primaria-magura.ro 
Tel./fax – 0234-212.406 Fax: 0234-212.623 

 
Nr. 11890/ 22.10.2021 

  

 
Referat de aprobare 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI X 
(Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de 

Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
556/2006/19.11.2010 

 
 

Având în vedere: 

- Adresa ADIB nr.780/ 06.10.2021 înregistrată la U.A.T. Comuna Măgura cu nr. 

11887/ 22.10.2021 prin care Asociația a solicitat adoptarea unei Hotărâri a Consiliului 

Local privind aprobarea modificării Anexei X (Regulamentul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010 precum și acordarea 

mandatului special în cadrul Adunării Generale a Asociației în vederea exercitării votului; 

- Adresa S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. nr.11153 din 24.09.2021; 

- Decizia Consiliului Director ADIB nr.11 din 14.09.2021; 

- Hotărârea Consiliului de Administrație al SC CRAB SA nr.3 din 04.03.2021; 

- modificările și completările survenite la Legea nr.241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare prin Legea nr.224/2015; 

- prevederile Legii nr.196/2018  privind înființarea, organizarea și funcționarea 

asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor; 

- prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței; 

- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 



- prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB; 

Ținând cont de raportul de specialitate precum și de prevederile: 

- O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, actualizată; 

- Art. 16 alin. (3) lit. f) „aprobarea caietului de sarcini și a Regulamentului 

serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului” coroborat cu art. 21 

alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău „Hotărârile Adunării 

Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(3) lit. f) nu pot fi votate 

de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat 

special, acordat expres, în prealabil prin hotărâre a autorității deliberative a unității 

administrativ teritoriale asociate”, 

supun spre aprobare Proiectul de hotărâre în forma prezentată, Proiect de hotărâre ce 

conține modificarea și actualizarea conform prevederilor legislației în domeniu, a 

Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, respectiv 

ANEXA X a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010. 

 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Costrăș IORDACHE 
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Nr. 11891/ 22.10.2021 

  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI X 

(Regulamentul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de 
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.556/2006/19.11.2010 
 
 
 

U.A.T. Comuna Măgura este membră a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

Bacău, asociaţie constituită în scopul reglementării, înfiinţării, organizării, finanţării, 

exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare  pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi 

realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, 

destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi 

publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului. 

Prin proiectul de hotărâre supus spre dezbatere și adoptare Consiliului Local Măgura 

se propune aprobarea modificării Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă 

și de canalizare pentru aria de delegare, avându-se în vedere modificările și completările 

legislative, respectiv modificările aduse Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare prin Legea nr.224/2015 pentru modificarea și completarea Legii 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, Legea nr.196/2018  privind 

înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea 

condominiilor și Legea nr.114/1996 a locuinței. 

În Regulamentul supus aprobării, se propune un model de contract de 

prestare/furnizare a serviciului de alimentare și canalizare unic, atât pentru operatorii 



casnici cât și pentru cei noncasnici. Totodată se propune posibilitatea de a citi contorii 

din 3 în 3 luni, cu emiterea lunară a facturilor, în baza unui consum estimat în funcție de 

istoricul consumului, pentru o perioadă anterioară similară, și regularizarea consumului 

facturat pentru cele două luni anterioare. 

O altă modificare propusă se referă la stabilirea pentru utilizatorii casnici, a cantității 

de apă preluată în rețeaua publică de canalizare, la nivelul procentului de 100% din 

volumul de apă potabilă. 

Prin modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de 

monitorizare calitativă și cantitativă a poluanților din apele uzate evacuate de agenții 

economici în rețeaua de canalizare publică aflată în administrarea operatorului SC CRAB 

SA se propune înlesnirea comunicării și clarificarea unor situații care pot genera confuzii. 

Prezentul regulament, stabilește cadrul juridic unitar privind funcționarea serviciului 

de alimentare cu apă și de canalizare, definește condițiile și modalitățile ce trebuie 

îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum și relațiile între operator și utilizatorii 

acestor servicii. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem ca necesară inițierea Proiectului de 

Hotărâre privind aprobarea modificării ANEXEI X (Regulamentul serviciului public de 

alimentare cu apă și de canalizare) la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă și de canalizare nr.556/2006/19.11.2010, în concordanță cu 

prevederile art. 8  alin.(3) lit. i) din Legea nr.51/2006 legea serviciilor comunitare de 

utilități publice și prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) „aprobarea caietului de sarcini și a 

Regulamentului serviciului, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului” 

coroborat cu art. 21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

„Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art.16 alin.(3) 

lit. f) nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât 

în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil prin hotărâre a autorității 

deliberative a unității administrativ teritoriale asociate”. 



 

     Consilier urbanism, 
Razvan - George   CIOINEAG 

 

 


