
 

HOTARAREA NR. 51/2021 

Privind înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” 

  

Consiliul Local al Comunei Cernat, județul Covasna, întrunit în ședința ordinară din data 

de 22 septembrie 2021;  

Având în vedere:  

Referatul de aprobare al primarului comunei Cernat 4404/11.06.2021;  

Raportul compartimentului de resort nr.4405/11.06.2021;  

Prevederile din Legea nr.225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.  

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

In baza art. 17 alin. 1 și a art. 19 alin. 1, din Legea nr. 241/2006 a serviciului de  alimentare 

cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;  

In baza art. 3, art. 6, art.8 alin 1, art. 22, art. 24 și ale art. 28 alin. (1) alin (2) lit.a din Legea  

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;  

In baza art. III alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificare si completarea Legii nr. 

273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare,  cu 

modificările și completările ulterioare; 

Partea a VIII-a Servicii publice, art. 92, art. 155 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu  

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 

modificările  și completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 4409.06.2021  

Avizele cu caracter consultativ al comisiei de specialitate ale Consiliului Local, respectiv 

Comisiei pentru activități economic-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

protecția mediului şi turism. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d), alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n), art.139 

alin. (1) și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor  

optime de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexei 1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă înființarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL CERNAT SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Cernat, județul Covasna, în conformitate cu 

prevederile 28 alin (2) lit. a din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
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republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare ”SERVICIUL DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”.  

  Art.3 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” este serviciu de interes local, specializat și funcționează cu personalitate 

juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Cernat și sub coordonarea primarului, având 

ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare în comuna Cernat.  

Art.4 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”, are ca principală sarcină furnizarea serviciului public de alimentare cu apă 

și canalizare al comunei și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu 

apă și de canalizare din comună, organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale ale 

unității administrativ-teritoriale a comunei Cernat, serviciu public care are ca formă de gestiune, 

gestiunea directă. 

Art.5 (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de  gestiune economică și se 

bucură de autonomie financiară și funcțională, este subiect de drept  fiscal, titular al codului unic 

de înregistrare fiscală și de cont deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau unitățile bancare 

și întocmește, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale .  

(2) Se aprobă ca sediul social al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU  APĂ 

ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, să fie în clădirea situată la nr. adm. 456, (nr. 

81 conform noului nomenclator stradal) în comuna Cernat, județul Covasna, lângă Biblioteca 

comunală. 

(3) Se aprobă modelul contractului de comodat, conform cu anexa nr. 2, parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  

(4) Se aprobă ca principal obiect de activitate al ”SERVICIULUI PUBLIC DE  

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, astfel:  

CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei; 

CAEN 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate. 

(5) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” poate exercita și alte activități industriale, comerciale, financiare, 

mobiliare sau imobiliare, care au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate 

sau care pot facilita realizarea acestuia.  

 (6) Se aprobă ca pe toate actele emise de ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU 

APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, să se menționeze ”CONSILIUL LOCAL 

CERNAT - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”.  

  Art.6 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” își desfășoară activitatea în baza hotărârii de dare în administrare cu privire 

la furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei și 

operarea sistemului de utilități publice aferent acestora. Predarea-preluarea bunurilor se va face pe 

bază de protocol de predare primire. 

Art.7 (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, cu personalitate 



juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Cernat, conform anexelor 3 și 4 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 (2) Organigrama și statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor 

și serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Cernat se 

modifică în mod corespunzător. 

 (3) Personalul ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE  

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” este alcătuit din personal contractual. 

  (4) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea sau modificarea  

raporturilor de muncă ale personalului serviciului se realizează în condițiile Codului Muncii-Legea 

nr. 53/2003, republicată și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare și a celorlalte reglementări în domeniu.  

 (5) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” să fie făcută în 

conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar.  

Art.8 (1) Atribuțiile personalului de conducere, respectiv atribuțiile șefului de serviciu se 

stabilesc de către primar prin fișa postului, aprobată de către Consiliul Local. 

(2) Se împuternicește primarul ca ori de câte ori situația o impune, până la numirea Șefului 

serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”, prin aparatul de specialitate al primarului, să întocmească și să facă 

modificări asupra fișelor de post ale personalului ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”.  

(3) Se aprobă fișa postului Șef Serviciu, al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, conform anexei nr. 5, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

(4) Șeful Serviciului al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, va fi numit de către primarul comunei Cernat, pe baza 

rezultatului concursului sau examenului organizat potrivit criteriilor și procedurilor aprobate de 

consiliul local la propunerea primarului, în condițiile legii.  

(5) Atribuțiile personalului propriu de execuție al ”SERVICIULUI PUBLIC DE  

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, se stabilesc prin fișa 

postului aprobată de către Șeful de serviciu. 

(6) În exercitarea atribuțiilor, șeful de serviciu emite decizii, precum și orice alte acte  

necesare organizării, funcționării și desfășurării activităților specifice serviciului public. 

Art.9. Se împuternicește Primarul comunei Cernat, în limita competențelor stabilite de 

lege, să emită orice alte acte necesare organizării, funcționării și desfășurării activităților  

”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT”.  

Art. 10 (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE  CANALIZARE 

AL COMUNEI CERNAT” se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare 

și funcționare.  



(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ”CONSILIIUL LOCAL 

CERNAT - SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.11. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Cernat, 

Institutiei Prefectului judetului Covasna, primarului comunei Cernat si se va aduce la cunoștință 

publică în condițiile legii. 

 

                                               Cernat la 22.09.2021 

 Preşedintele de şedinţă    Contrasemnează pentru legalitate

 Dimény-Haszmann Orsolya     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 ANRSC  

1 ex.la afişare 

 

  



 

Nr. 4403/11.06.2021; 

 
PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

Privind înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” 

 

Primarul comunei Cernat, judeţul Covasna,  

Având în vedere Nota de control al ANRSC încheiat în data de 14.04.2021 cu nr. 905873 din 14.04.2021; 

Prevederile din Legea nr.225/23.11.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.  51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice;  

In baza art. 17 alin. 1 și a art. 19 alin. 1, din Legea nr. 241/2006 a serviciului de  alimentare cu apă 

și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare;  

In baza art. 3, art. 6, art.8 alin 1, art. 22, art. 24 și ale art. 28 alin. (1) alin (2) lit.a din Legea  nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;  

In baza art. III alin. (2) din OUG 63/2010 pentru modificare si completarea Legii nr. 273/2006 

privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri finaciare,  cu modificările și 

completările ulterioare; 

Partea a VIII-a Servicii publice, art. 92, art. 155 alin. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu  

modificările și completările ulterioare; 

Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările  și 

completările ulterioare, proces verbal de afișare nr. 4409.06.2021  

Avizele cu caracter consultativ al comisiei de specialitate ale Consiliului Local, respectiv Comisiei 

pentru activități economic-financiară, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecția mediului şi 

turism. 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d), alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n), art.139 alin. 

(1) și art. 196 alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor  optime de 

delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, conform anexei 1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă înființarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL CERNAT SERVICIUL PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, organizat în subordinea 

Consiliului Local al comunei Cernat, județul Covasna, în conformitate cu prevederile 28 alin (2) lit. a din 

Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, denumit în continuare ”SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”.  

  Art.3 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” este serviciu de interes local, specializat și funcționează cu personalitate juridică, 

în subordinea Consiliului Local al comunei Cernat și sub coordonarea primarului, având ca obiect de 

activitate realizarea în gestiune directă a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în comuna Cernat.  
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Art.4 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT”, are ca principală sarcină furnizarea serviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare al comunei și administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă și de 

canalizare din comună, organizat pentru satisfacerea nevoilor comunității locale ale unității administrativ-

teritoriale a comunei Cernat, serviciu public care are ca formă de gestiune, gestiunea directă. 

Art.5 (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” are patrimoniu propriu, funcționează pe bază de  gestiune economică și se bucură 

de autonomie financiară și funcțională, este subiect de drept  fiscal, titular al codului unic de înregistrare 

fiscală și de cont deschis la unitățile teritoriale ale trezoreriei și/sau unitățile bancare și întocmește, în 

condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situațiile financiare anuale .  

(2) Se aprobă ca sediul social al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU  APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, să fie în clădirea situată la nr. adm. 456, (nr. 81 conform noului 

nomenclator stradal) în comuna Cernat, județul Covasna, lângă Biblioteca comunală. 

(3) Se aprobă modelul contractului de comodat, conform cu anexa nr. 2, parte integrantă din 

prezenta hotărâre.  

(4) Se aprobă ca principal obiect de activitate al ”SERVICIULUI PUBLIC DE  ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, astfel:  

CAEN 3600-Captarea, tratarea și distribuția apei; 

CAEN 3700-Colectarea și epurarea apelor uzate. 

(5) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” poate exercita și alte activități industriale, comerciale, financiare, mobiliare sau imobiliare, care 

au legătură directă sau indirectă cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia.  

 (6) Se aprobă ca pe toate actele emise de ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 

DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, să se menționeze ”CONSILIUL LOCAL CERNAT - 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”.  

  Art.6 ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” își desfășoară activitatea în baza hotărârii de dare în administrare cu privire la 

furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei și operarea 

sistemului de utilități publice aferent acestora. Predarea-preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol 

de predare primire. 

Art.7 (1) Se aprobă organigrama și statul de funcții al ”SERVICIULUI PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, cu personalitate juridică, în 

subordinea Consiliului Local al comunei Cernat, conform anexelor 3 și 4 care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 (2) Organigrama și statul de funcții a aparatului de specialitate a primarului și a instituțiilor și 

serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al comunei Cernat se modifică în mod 

corespunzător. 

 (3) Personalul ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE  CANALIZARE 

AL COMUNEI CERNAT” este alcătuit din personal contractual. 

  (4) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, precum și încetarea sau modificarea  raporturilor de 

muncă ale personalului serviciului se realizează în condițiile Codului Muncii-Legea nr. 53/2003, 

republicată și a OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și 

a celorlalte reglementări în domeniu.  

 (5) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT” să fie făcută în conformitate cu normele în 

vigoare privind sistemul de stabilire al salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.  



Art.8 (1) Atribuțiile personalului de conducere, respectiv atribuțiile șefului de serviciu se stabilesc 

de către primar prin fișa postului, aprobată de către Consiliul Local. 

(2) Se împuternicește primarul ca ori de câte ori situația o impune, până la numirea Șefului 

serviciului ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT”, prin aparatul de specialitate al primarului, să întocmească și să facă modificări asupra fișelor 

de post ale personalului ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE 

AL COMUNEI CERNAT”.  

(3) Se aprobă fișa postului Șef Serviciu, al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 

ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, conform anexei nr. 5, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

(4) Șeful Serviciului al ”SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE 

CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, va fi numit de către primarul comunei Cernat, pe baza 

rezultatului concursului sau examenului organizat potrivit criteriilor și procedurilor aprobate de consiliul 

local la propunerea primarului, în condițiile legii.  

(5) Atribuțiile personalului propriu de execuție al ”SERVICIULUI PUBLIC DE  ALIMENTARE 

CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, se stabilesc prin fișa postului aprobată de 

către Șeful de serviciu. 

(6) În exercitarea atribuțiilor, șeful de serviciu emite decizii, precum și orice alte acte  necesare 

organizării, funcționării și desfășurării activităților specifice serviciului public. 

Art.9. Se împuternicește Primarul comunei Cernat, în limita competențelor stabilite de lege, să 

emită orice alte acte necesare organizării, funcționării și desfășurării activităților  ”SERVICIULUI PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”.  

Art. 10 (1) ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE  CANALIZARE AL 

COMUNEI CERNAT” se organizează și funcționează pe baza unui regulament de organizare și 

funcționare.  

(2) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al ”CONSILIIUL LOCAL CERNAT - 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”, 

conform anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.11. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al comunei Cernat, Institutiei 

Prefectului judetului Covasna, primarului comunei Cernat si se va aduce la cunoștință publică în condițiile 

legii. 

 

Cernat la 11.06.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 

 

 

 

  



 

Nr. 4404/11.06.2021; 

 

REFERAT  DE  APROBARE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL 

Cernat -SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Proiectul de hotărâre are ca scop începerea demersurilor şi acțiunilor noastre, pentru 

realizarea aprobarea înființării serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC 

DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”. 

Având în vedere : 

 • Legea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006 modificata si 

completata prin Legea nr. 224/30.07.2015 

 • Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale 

aprobata cu modificari prin Legea 515/2002 

 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

Prin adresa de convocare nr. 905972/15.04.2021 s-a solicitat prezența unui reprezentant 

legal al comunei Cernat la sediul ANRSC – Agenția Teritorială Centru din Mun. Alba Iulia, pentru 

efectuarea unui control în vederea verificării modului de respectare a legislației specifice serviciul 

de alimentare cu apă și canalizare și a serviciului de iluminat public. 

În urma efectuării controlului, echipa de control ANRSC a stabilit un număr de 7 măsuri, 

printre altele, și înființarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI CERNAT”. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 19 alin. 2 din Legea nr. 241/2006, cu ale art. II din Legea 

nr. 224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului public de alimentare cu apa si 

canalizare nr. 241/2006, cu ale art. 28 alin. 1 şi alin. 2 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilităţi publice am inițiat proiectul de hotărâre pe care vă rog, ca după deliberare 

să-l aprobați în forma prezentată, adoptând o hotărâre în acest sens cu ocazia ședinței ordinare a 

consiliului local din  luna septembrie  2021. 

 

Cernat la 16.09.2021 

 

Primar 

Rákosi Árpád 
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Nr. 4405/11.06.2021; 

 

R A P O R T  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre cu privire la înființarea serviciului” CONSILIUL LOCAL 

Cernat -SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” 

 

 Serviciul este de interes public, funcționează cu personalitate juridica, este înființat și 

organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Cernat, judetul Covasna si are ca principala 

sarcina furnizarea serviciului public de alimentare cu apa si canalizare a comunei, administrarea, 

funcţionarea şi exploatarea sistemului cu apa potabila în comuna Cernat. 

 Ținând cont de faptul că, la nivelul comunei Cernat nu există serviciu public local care să 

desfăşoare activităţi  de epurare si canalizare, precum si celelalte activitati specifice, astfel cum 

sunt enumerate si detaliate in Legea nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este necesara infiintarea unui 

asemenea serviciu.  

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare face parte din sfera serviciilor 

comunitare de utilități publice, astfel cum acestea sunt definite de Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. Serviciul public de alimentare 

cu apă și de canalizare cuprinde totalitatea activităților reglementate prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. 

a), b) și c) din Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare, prin care se asigură 

satisfacerea nevoilor de utilitate și interes public general ale colectivităților locale. 

Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, denumit în continuare serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare, se înființează, se organizează și se gestionează sub conducerea, 

coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale și are drept 

scop alimentarea cu apă, canalizarea și epurarea apelor uzate pentru toți utilizatorii de pe teritoriul 

localităților. 

      În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 

republicata, cu modificările şi completările ulterioare, in special art.28, art.22 dar și altele 

incidente, pentru gestionarea directa a serviciului, autoritatea publica poate infiinta un serviciu 

public ca serviciu specializat, de interes local si cu personalitate juridica, la nivelul comunei Cernat 

si in subordinea consiliului local. 

Art.22 ”Autoritățile administrației publice locale sunt libere să hotărască asupra modalității 

de gestiune a serviciilor de utilități publice aflate sub responsabilitatea lor. Autoritățile 

administrației publice au posibilitatea de a gestiona în mod direct serviciile de utilități publice în 

baza unei hotărâri de dare în administrare sau de a încredința gestiunea acestora, respectiv toate 

ori numai o parte din competențele și responsabilitățile proprii privind furnizarea/prestarea unui 

serviciu de utilități publice ori a uneia sau mai multor activități din sfera respectivului serviciu de 

utilități publice, în baza unui contract de delegare a gestiunii.” 

Gestiunea directă este modalitatea de gestiune în care autoritățile deliberative și executive, 

în numele unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, își asumă și exercită nemijlocit 

toate competențele și responsabilitățile ce le revin potrivit legii cu privire la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilități publice, respectiv la administrarea, funcționarea și exploatarea sistemelor de 

utilități publice aferente acestora. 
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Operatorii organizați ca servicii publice de interes local sau județean, cu personalitate 

juridică, sunt subiecte juridice de drept fiscal, sunt titulari ai codului unic de înregistrare fiscală și 

ai conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmesc, în 

condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale. 

     În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit a), și lit d), alin 3 lit c), lit. e), alin. 7 lit.n),  se 

propune astfel infiintarea serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE 

ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEICERNAT” conform legii, având 

ca obiect de activitate realizarea serviciului de apă și canalizare, administrarea si asigurarea 

funcționalității sistemului de utilități publice aferent, activitate care se realizează în gestiune 

directa. 

În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre 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 

septembrie 2021. 

 

Cernat la 16.09.2021 

 

 

Kocsis Csilla 

Secretar general 

  



 

 

 

 

Nr.6163/22.09.2021 

 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre asupra proiectului de hotărâre cu privire la înființarea 

serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” 

 

 

 

 

 

 Comisia juridică și disciplină la data de  22.09.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru 

avizarea  proiectului de hotărâre privind asupra proiectului de hotărâre cu privire la înființarea 

serviciului” CONSILIUL LOCAL Cernat -SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ 

ȘI DE CANALIZARE AL COMUNEI 

CERNAT” 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzănd 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 septembrie 2021. 

 

Cernat la 22.09.2021 

 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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