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R OMÂ NIA  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL  

COMUNEI DUDEŞTII NOI 

 

 
 
 

Hotărârea 
Nr. 46 din 22 10 2012  

 
privind mandatarea ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

TORONTAL pentru realizarea unor acţiuni în numele comunei Dudeştii Noi  
 

 Având în vedere: 
a) prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

modificată şi completată prin Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 13/2008; 
b) prevederile Legi serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, 

modificată şi completată prin Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 13/2008; 
c) prevederile Hotărârii Consiliului Local  nr. 45/ 22 oct 2012 privind aderarea 

comunei Dudeștii Noi la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
TORONTAL; 

d) prevederile art. 36 alin. (6), art. 45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă următoarea hotărâre: 
 

Art. 1.- Se mandatează ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
TORONTAL să exercite în numele şi pe seama comunei Dudestii Noi următoarele 
atribuţii prevăzute de Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
modificată şi completată prin Ordonața de Urgență a Guvernului nr. 13/2008 şi de 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

a) elaborarea şi aprobarea strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, 
extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice şi a programelor de protecţia 
mediului; 

b) delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare a comunei 
Dudeştii Noi; 

c) să încheie Contractul de delegare cu operatorul, în numele şi pe seama 
unităţilor administrativ-teritoriale membre implicate care vor avea împreună calitatea 
de delegatar, astfel cum este prevăzut de art. 30 din Legea nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

d) să monitorizeze executarea Contractului de delegare şi să informeze regulat 
membrii săi despre aceasta, să urmărească îndeplinirea obligaţiilor asumate de 
operator îndeosebi în ceea ce priveşte realizarea indicatorilor de performanţă, 
executarea lucrărilor încredinţate operatorului şi calitatea serviciului furnizat 
utilizatorilor şi, în conformitate cu mandatul primit şi cu prevederile contractuale, să 
aplice penalităţile contractuale; 

e) elaborarea şi aprobarea regulamentului şi a caietului de sarcini ale Serviciului 
public de alimentare cu apă şi canalizare, a contractelor de furnizare/prestare a 
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serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la Serviciul public de alimentare 
cu apă şi canalizare, pe baza regulamentului, a caietului de sarcini şi a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciului, ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de 
autoritatile de reglementare competente în domeniu; 

f) stabilirea, ajustarea, modificarea şi aprobarea tarifelor Serviciul public de 
alimentare cu apă şi canalizare, cu respectarea normelor metodologice elaborate şi 
aprobate de autorităţile de reglementare competente; 

g) urmărirea, monitorizarea şi raportarea indicatorilor de performanţă şi aplicarea 
metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele 
mai bune performanţe din domeniu 

h) numirea reprezentanţilor comunei Dudeştii Noi în forurile de conducere ale 
operatorului regional, respectiv S.C. BM – DN Torontal S.R.L., la care comuna este 
parte.- 
 

Art. 2.- Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Dudeştii Noi şi 

prefectului judeţului Timiş, şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la avizierul 

Primăriei comunei Dudeştii Noi, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa: www.pcdn.ro.-       

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
      Consilier local,              Contrasemnează, avizând pentru legalitate 

 Chirvasitu Gheorghe                             SECRETAR, 
      Nicolae GEHL 

L.S. __________________________________ 
 
 
 
F2/A0                                                                                                                                          
AAN/MGT 
Ex.2 
 
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII  
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI 

Total consilieri locali în funcţie: 11 
Total consilieri locali prezenţi: ___ 
Voturi „PENTRU”:____, voturi „ÎMPOTRIVĂ”: ____, abţineri: ____ 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE
 Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii   /     /2012  

2 Comunicarea către prefectul județului
1+4

)   /     /2012  

3 Aducerea la cunoștință publică
2+3+5

)   /     /2012  

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual
3
)   /     /2012  

5 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte
3
)   /     /2012  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare: 

1)
 art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local 

primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 
2)

 art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3)
 art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la 

cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 
4)

 Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   b) prefectului judeţului.” 

5)
 Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin 

grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.” 

http://www.pcdn.ro/
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