
  ROMÂNIA 

         JUDEŢUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

           TULUCEŞTI 

    

HOTĂRÂRE nr. 16 

din  28.02.2011 

  

privind: completarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 

iniţiator : Bratu Petrică, primar ala comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi   

 Nr. de înregistrare –   

 Data depunerii proiectului de hotărâre :   1559/24.02.2011 

 Consiliul Local al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 28.02.2011 conform dispoziţiei de convocare nr. 67/15.02.2011; 

 Având in vedere Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Tuluceşti 

şi înregistrată sub nr. 1560/24.02.2011  

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1565/24.02.2011   

Având în vedere avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi înregistrat sub nr.  1609/28.02.2011; 

Având în vedere prevederile HCL Tuluceşti nr. 25/30.09.2008 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al 

comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi; 

 Având în vedere prevederile art. 3 al. 1, art. 8 al. 1 şi al. 2 lit. h, art. 23 al. 4, art. 

50 al. 3 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 

 Având în vedere prevederile art. 36 al. 1 şi al. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completările 

ulterioare 

 În baza prevederilor art. 45 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare 

 

HOTARĂŞTE 

 

Art. 1 Se completează şi se modifică  Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, după cum 

urmează: 

- la art. 146 „Operatorul are obligaţia” se modifică litera l cu următorul conţinut :” 

să factureze cantităţile de apă furnizate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor 

în cazul în care beneficiarul va comunica lunar indexul contorului (prin autocitire) sau 

prin estimare şi regularizare pentru ceilalţi beneficiari care nu procedează la comunicarea 

indexului contorului, aducând la cunoştinţa beneficiarului modificările de tarif. În ambele 



cazuri se va face citirea contoarelor de două ori în decursul anului, respectiv lunile aprilie 

şi septembrie. Estimările facturate vor fi făcute în funcţie de consumul mediu lunar 

realizat în perioada similară a anului precedent.” 

- la art. 148 „Utilizatorul este obligat” se modifică litera d şi se completează cu 

literele o, p, r cu următorul conţinut „lit. d – să menţină curăţenia şi să întreţină în stare 

corespunzătoare căminul de apometru şi/sau contorul inclusiv să protejeze pe acestea de 

îngheţ pe perioada iernii dacă se află amplasate pe proprietatea sa”, „lit. o – să achite 

contravaloarea serviciilor de rebranşare în cazul în care desfiinţarea branşamentului s-a 

produs exclusiv din vina acestuia. Taxa de rebranşare este de 250 lei”, „ lit. p – să nu 

intervină în nici un fel asupra instalaţiilor de orice natură aferente sistemului public de 

alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi”, „lit. r – să suporte cheltuielile cu 

reparaţiile căminului de apometru şi/sau contorului amplasate pe proprietatea sa 

indiferent de cauza defecţiunii constatate” 

- la art. 149 „ Utilizatorul are dreptul” se completează cu litera f cu următorul 

conţinut „ să comunice până cel mai târziu în data de 10 ale lunii următoare indexul 

contorului prin autocitire” 

- la art. 168 „Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă următoarele 

fapte” se completează cu două alineate cu următorul conţinut „ primul alineat – 

intervenţia de orice natură asupra branşamentului amplasat pe proprietatea sa sau a altor 

componente ale sistemului public de alimentare cu apă de către o persoană neautorizată 

în acest sens cu amendă de la 200 lei la 1000 lei, inclusiv suportarea cheltuielilor de 

repunere în funcţiune a sistemului de alimentare cu apă”, „ al doilea alineat – constatarea 

şi aplicarea sancţiunilor se va face atât de către persoane împuternicite din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Tuluceşti, cât şi de către organele de poliţie” 

Art. 2 Primarul comunei Tuluceşti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre ; 

 Art. 3 Secretarul comunei va comunica şi transmite prevederile prezentei hotărâri 

factorilor şi instituţiilor interesate, precum şi domnului Prefect în vederea efectuării 

controlului de legalitate. 

  

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   Contrasemnează  

         Frosă Maricel                                Secretar Sandu Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMANIA  

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

 PRIMAR 

NR. 1560/24.02.2011   

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
 

completarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

 
Subsemnatul Bratu Petrică, primar al comunei Tuluceşti, supun Consiliului Local 

Tuluceşti spre analiză proiectul de hotărâre mai sus menţionat. 

Având în vedere modificările majore legislative ce reglementează înfiinţarea şi 

funcţionarea serviciilor publice locale ce se oferă de autorităţile locale cetăţenilor, printre 

care şi serviciul public de alimentare cu apă şi că în această situaţie consiliile locale pot 

introduce în conţinutul regulamentelor, caietelor de sarcini şi contractelor de delegare a 

gestiunii serviciilor clauze specifice care privesc organizarea, funcţionarea, gestionarea şi 

finanţarea serviciilor de utilităţi publice, respectiv administrarea, exploatarea şi finanţarea 

obiectivelor de investiţii din infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor, în funcţie de 

particularităţile acestora şi de interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţilor 

respective., în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001  a administraţiei publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare este  de competenţa consiliului local de a 

aproba proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

 

 

 

PRIMAR, 
Bratu Petrică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    JUDETUL GALATI 

COMUNA TULUCESTI 

   PRIMAR 

COMPARTIMENT ALIMENTARE CU APĂ  

Nr. 1565/24.02.2011   

 

 

 RAPORT DE SPECIALITATE 

 
completarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului 

public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi 

 

 

 

  
Proiectul de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi, se încadrează legal, este temeinic  şi este de strictă necesitate în contextul 

actual. 

Având în vedere modificările majore legislative ce reglementează înfiinţarea şi 

funcţionarea serviciilor publice locale ce se oferă de autorităţile locale cetăţenilor, printre 

care şi serviciul public de alimentare cu apă precum şi situaţiile specifice comunei 

Tuluceşti; 

Având în vedere prevederile art. 3 al. 1 şi art. 8 al. 1 şi al. 2 lit. h din Legea 

serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările 

ulterioare, care stipulează „Serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea 

autorităţilor administraţiei publice locale şi se înfiinţează, se organizează şi se 

gestionează potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-

socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu 

infrastructura tehnico-edilitară existentă”, respectiv “Autorităţile administraţiei publice 

locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, 

organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi 

publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea 

şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-

teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice”, “elaborarea şi aprobarea 

regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de furnizare/prestare a 

serviciilor şi a altor acte normative locale referitoare la serviciile de utilităţi publice, pe 

baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru şi a contractelor-cadru de 

furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate şi aprobate de autorităţile de 

reglementare competente;” 

Având în vedere prevederile art. 23 al. 4 din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare care postulează că 

„Desfăşurarea activităţilor specifice oricărui serviciu de utilităţi publice, indiferent de 



forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a unui 

caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale, în 

conformitate cu regulamentul-cadru şi cu caietul de sarcini-cadru ale serviciului. În cazul 

asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi 

publice, regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul asociaţiei, se 

supun avizării autorităţilor administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre, în condiţiile mandatului prevăzut la art. 10 alin. (5), şi se aprobă de 

adunarea generală a asociaţiei.” 

Având în vedere prevederile art. 50 al. 3 din Legea serviciilor comunitare de 

utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare care postulează că 

atunci când situaţia o cere “Consiliile locale vor introduce în conţinutul regulamentelor, 

caietelor de sarcini şi contractelor de delegare a gestiunii serviciilor clauze specifice care 

privesc organizarea, funcţionarea, gestionarea şi finanţarea serviciilor de utilităţi publice, 

respectiv administrarea, exploatarea şi finanţarea obiectivelor de investiţii din 

infrastructura tehnico-edilitară a localităţilor, în funcţie de particularităţile acestora şi de 

interesele actuale şi de perspectivă ale comunităţilor respective” 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 

 De asemenea, art. 36 al. 6 lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, privind  

administraţia  publica locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, 

prevede că un Consiliu Local de comună „asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local 

privind: serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, 

canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după 

caz; 

În conformitate prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a întocmit prezentul raport 

de specialitate. 

 

 
Viceprimar, 

Nour Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 1 pentru agricultură 

activităţi economico-financiare, 

amenajarea teritoriului şi  

urbanism 

Nr.   

 

AVIZ 

 

 

La proiectul de hotărâre privind :   completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 1 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : completarea şi 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti,  

judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 1 având ca 

membri pe domnii consilieri : Nour Gheorghe, Bratu Vasile, Munteanu Alexandrina, 

Răuţă Viorica şi Pecingină Neculai, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentată cu            voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

NOUR GHEORGHE 

 

BRATU VASILE 

 

MUNTEANU ALEXANDRINA 

 

RĂUŢĂ VIORICA 

 

PECINGINĂ NECULAI 

 



 

 

 R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 2 pentru activităţi social-culturale,  

culte, învăţământ, sănătate şi familie,  

protecţie copii, tineret şi sport 

Nr.   

 

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 2 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : completarea şi 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 2 având ca 

membri pe domnii consilieri : Barbu Valentina, Grecu Dragomir, Soimu Gabriel Claudiu, 

Oprea Sandu-Sorin, Chisacov Marin, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma 

prezentată cu             voturi pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

BARBU VALENTINA 

 

GRECU DRAGOMIR 

 

SOIMU GABRIEL CLAUDIU 

 

OPREA SANDU SORIN 

 

CHISACOV MARIN 



 

 

R O M A N I A 

      JUDETUL GALATI 

CONSILIUL LOCAL TULUCEŞTI 

Comisia nr. 3 pentru protecţie socială,  

protecţia mediului şi turism,  

juridică şi de disciplină,  

apărarea ordinii şi liniştii publice  

Nr.    

 

AVIZ 

 

La proiectul de hotărâre privind :   completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

 

 

 

În temeiul prevederilor art. 44 şi art. 54 al. 4 şi 5 din Legea nr. 215/2001, privind 

administraţia publică locală, republicată, Comisia nr. 3 s-a întrunit în şedinţă pentru 

analizarea şi avizarea unui proiect de hotărâre a Consiliului Local Tuluceşti. 

Documentaţia depusă pentru proiectul de hotărâre privind : completarea şi 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de 

alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, judeţul Galaţi, corespunde din punct de vedere 

legal existând: 

- proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tuluceşti, 

judeţul Galaţi 

- expunerea de motive prezentată de iniţiator; 

- raportul de specialitate; 

În urma analizării documentelor depuse spre avizare, Comisia nr. 3 având ca 

membri pe domnii consilieri : Bogatu Florică, Frosă Maricel, Mîrza Marius, Moisă Jan, 

Şoimu Andrei, avizează favorabil proiectul de hotărâre în forma prezentată cu     voturi 

pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre.  

 

 

MOISĂ JAN 

 

BOGATU FLORICĂ 

 

FROSĂ MARICEL 

 

ŞOIMU ANDREI 

 

MÎRZA MARIUS 


