
 

Nr. 4852 din 14.07.2021     

                            

  PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apă   

  

  

         Primarul comunei Cernat,  

         Luând act de NOTA DE CONTROL al echipei ANRSC încheiat în data de 14.04.2021 cu 

nr. 905873 din 14.04.2021, Comuna Cernat, jud. Covasna 

         În conformitate cu prevederile: 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 

- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 

- Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  

În baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1),  lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

  

HOTĂREȘTE: 

  

 Art.1 Se aprobă  modelul cadru al noului Contract de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă conform Ordinului ANRSC nr. 90/2007, anexă, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

  Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul  comunei 

Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine. 

 

Cernat la 14.07.2021 

 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4853 din 14.07.2021     

                            

  REFERAT DE APROBARE 

 la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului 

Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă   

  

 

În urma efectuării controlului, echipa de control ANRSC a stabilit un număr 

de 7 MĂSURI, cu stabilirea termenul de 14.04.2021 pentru realizarea punctelor 

prevăzute în planul de măsuri. La punctul 1 a fost prevăzut aprobarea modelul 

Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, în conformitate 

cu prevederile Ordinul Președintelui ANRSC nr. 90/2007. 

Din aceste considerente propun aprobarea modelului cadru al noului Contract 

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă. 

 

 

 

Cernat la 14.07.2021     

Primar 

Rákosi Árpád 

  

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

Nr. 4854 din 14.07.2021     

                            

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă 

 

 

 

Pentru asigura respectarea prevederilor Legii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 241/2006 și a Ordinului ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru 

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, trebuie adoptat  modelul 

cadru al Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă. Contractul folosit 

până prezent nu corespunde prevederile legale, așa cum rezultă din Nota de control  nr. 905873 

din 14.04.2021 al echipei de control al ANRSC. 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărâre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin. (3) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna iulie 

2021. 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 
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HOTĂRÂREA NR. 41/2021 

privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de furnizare/prestare a serviciului 

de alimentare cu apă   

  

  

Consiliul local al comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data de 

21 iulie 2021, 

Analizând proiectul de hotărâre și referatul de aprobarea întocmită de către primarul 

comunei Cernat, 

         Luând act de NOTA DE CONTROL al echipei ANRSC încheiat în data de 14.04.2021 cu 

nr. 905873 din 14.04.2021, Comuna Cernat, jud. Covasna 

         În conformitate cu prevederile: 

- Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 

- Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006 

- Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare  

În baza art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  

În temeiul prevederilor art. 196  alin. (1),  lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

  

HOTĂREȘTE: 

  

 Art.1 Se aprobă  modelul cadru al noului Contract de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă conform Ordinului ANRSC nr. 90/2007, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

  Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul  comunei 

Cernnat şi compartimentele de specialitate din subordine. 

 

Cernat la 21.07.2021 

  Preşedintele de ședință       Contrasemnează 

        Vén Gábor        Secretar general 

              Kocsis Csilla Bea 
Difuzarea: 

1 ex.la dosar cu şedinţele consiliului local 
1 ex.la domnul Primar 

1 ex.la Instituţia Prefectului judeţul Covasna 

1 ex.la afişare 
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Comisia juridică și disciplină 

 

Nr. 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă   

 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină, la data de  20.07.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului cadru al noului Contract de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă  . 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărăre și se propune spre aprobare de 

către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna iulie 2021. 

 

Cernat la 20.07.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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