ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, județul Hunedoara
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.______ /2017 la proiectul de hotărâre
inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora,
raportul de specialitate al Serviciului Administrarea Domeniului Public și Privat și Agenți
Economici, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului județean;
Văzând solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST
HUNEDOARA” din adresa înregistrată la Consiliului Județean Hunedoara sub nr.
4022/23.03.2017 având ca obiect ”Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, județul Hunedoara”;
În temeiul prevederilor Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice,
cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr.241/2006 privind serviciul
de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.11, 12 și 13, ale art.91 alin(1), lit.(e) și alin.(6),
lit.(c) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, repubicată;
Potrivit Ordinului A.N.R.S.C. nr.89/20.03.2007 pentru aprobarea ”Caietului de
Sarcini – cadru al serviciului de apă și canalizare” ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
În temeiul dispozițiilor art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1.(1). Se aprobă Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare cu apă și
canalizare, județul Hunedoara, potrivit anexei la prezenta hotărâre.
(2). Se împuternicește reprezentantul județului Hunedoara în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, să voteze, în
numele și pe seama județului Hunedoara, Caietul de Sarcini al serviciului de alimentare
cu apă și canalizare, județul Hunedoara, potrivit alin.(1) .
Art. 2. Prezenta va fi comunicată celor interesați prin grija Serviciului administrație
publică locală, relații publice, ATOP, din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.
Art.3. Prezenta poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr. 554/2004 a
contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

Deva, la ___________ 2017

SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Sorin Dumitru Stefoni

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEȚEAN
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

S.C. APA PROD S.A. DEVA este operator regional al serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare pentru județul Hunedoara, exceptând
zona Văii Jiului și zona Orăștie, în baza contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, potrivit
dispozițiilor Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara nr.40/2009.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”
a înaintat Consiliului Județean Hunedoara ”Caietul de sarcini al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, județul Hunedoara”, elaborat în
conformitate cu Ordimul A.N.R.S.C. nr.89/20.03.2007, pentru aprobarea
acestuia.
Obiectul caietului de sarcini este stabilirea condițiilor de desfășurare a
activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
stabilind nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui
serviciu în condiții de eficiență și siguranță.
Reprezentantul de drept al UAT – județul Hunedoara în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST
HUNEDOARA” este președintele în funcție al Consiliului Județean
Hunedoara, care a delegat calitatea de reprezentant în AGA, domnului Ioan
Rus, conform Dispoziția Presedintelui Consiliului Județean Hunedoara
nr.63/2017.
Față de considerentele prezentate mai sus, a fost elaborat prezentul
proiect de hotărâre privind aprobarea ”Caietului de sarcini al serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, județuil Hunedoara” și împuternicirea
domnului Ioan Rus, reprezentant al președintelui consiliului județean în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
PREST HUNEDOARA”, să voteze în numele și pe seama județului
Hunedoara, aprobarea acestuia, proiect pe care îl supunem spre analiza și
avizarea comisiilor de specialitate, respectiv spre aprobarea consiliului
județean.
PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu Bobora

ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
Serviciul Administrarea Domeniului
Public și Privat, Agenți Economici

RAPORT DE SPECIALITATE
Prin
adresa
nr.4022/23.02.2017
Asociația
de
Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA” a solicitat ConsiliuluiJudețean
Hunedoara aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă
și canalizare, județul Hunedoara.
Caietul de sarcini are ca obiect stabilirea condițiior de desfășurare a
activităților specifice serviciului de alimentare cu apă și canalizare, stabilind
nivelurile de calitate și condițiile tehnice necesare funcționării acestui serviciu
în condiții de eficiență și siguranță.
Reprezentantul de drept al UAT – județul Hunedoara în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA PREST
HUNEDOARA” este președintele în funcție al Consiliului Județean
Hunedoara, care a delegat calitatea de reprezentant al consiliului județean,
domnului Ioan Rus, conform Hotărârii Consiliului Județean Hunedoara
nr.63/2017.
Astfel, ținând seama de cele prezentate mai sus, este necesară
elaborarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea ”Caietului de sarcini al
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, județuil Hunedoara” și
împuternicirea domnului Ioan Rus, reprezentant al președintelui consiliului
județean în
Adunarea
Generală
a
Asociației
de
Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA PREST HUNEDOARA”, să voteze în numele și pe
seama județului Hunedoara, aprobarea acestuia, proiect pe care îl supunem
spre analiza și avizarea comisiilor de specialitate, respectiv spre aprobarea
consiliului județean.

Șef Serviciu,
Marius Munteanu

Director Executiv,
Adina Prodan-Dubeștean

ANEXA
la Hotărârea nr.____/2017
a Consiliului Judetean Hunedoara

Anexa este Caietul de sarcini atasat in continuarea anuntului

