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R OMÂ NIA  

JUDEȚUL TIMIȘ 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI DUDEȘTII NOI 
 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

Nr. 116 din 19.12.2018 

privind  avizarea Regulamentul – cadru și a Caietului de Sarcini al serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare al comunelor care fac parte din Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară TORONTAL 
 
 Având în vedere prevederile: 
     a)  art. 121 alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
      b) art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997, 

c) art.22, alin (4) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități 
publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art.10, alin (1), lit.c din Legea nr.241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă 
și canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art.36, alin (6), lit.a, pct.14 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

g) Ordinului Președintelui ANRSC nr.88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare; 

h) Ordinul Președintelui ANRSC nr.90/2007, pentru aprobarea Contractului-cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

 Hotărârii Consiliului Local  Dudeștii Noi nr.34 din 14.04.2014 privind aprobarea 
participării comunei Dudeştii Noi la  înfiinţarea unei Asociaţii de Dezvoltare 
Intercomunitară denumită ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
TORONTAL, 

 
luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Dudeștii Noi, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrat sub nr.9065/2018, calitate acordată de prevederile art. 33 din Legea 
nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

b) raportul compartimentului de resort din aparatul de specialite a primarului,  
înregistrat sub nr.9064/2018,  

c) raportul Comisiei de specialitate, JUREX, URDES, ale Consiliului Local al 
Comunei Dudeștii Noi, 

d) avizul de legalitate favorabil al secretarului comunei pentru proiectul de 
hotărâre în conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul propriu cuprinzând 
măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale 
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consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Dudeștii Noi. nr. 53 
din 19 noiembrie 2012, 

având la bază prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și art. 45 alin. (1), din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,  

în temeiul art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
      Consiliul Local al Comunei Dudeștii Noi adoptă prezenta hotărâre. 
 

 Art.1. - Se avizează Regulamentul – cadru al serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare al comunelor care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
TORONTAL, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.- Se avizează Caietul de sarcini – cadru al serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare al comunelor care fac parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
TORONTAL, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3.- Se aprobă modelul Contractul de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare, în baza căruia se vor încheia toate contractele individuale de 
furnizare/prestare ale serviciului de alimentare cu apă și de canalizare cu utilizatorii din 
aria de operare, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 4. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, prefectului județului Timiș, primarului 
comunei și se aduce la cunoștință publică prin afișare, precum și prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa: www.primariadudestiinoi.ro. 

         
  
 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea Consiliului local a fost adoptată cu 11 voturi pentru,  1 vot împotrivă, 0 voturi 
abţineri,- din 12 consilieri prezenţi. 
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Contrasemnează: 

SECRETARUL COMUNEI  
DUDEŞTII NOI 

   

 …………………………….………………………… 

 

Loredana-Adina-Mihaela LUCIU 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
   

…………………………….…………… 

Maria GAȘPAR 

L.S. 


