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HOTĂRÂREA nr.45/2020 
privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea  şi stabilirea 

soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu  apă şi de canalizare în 
Municipiul Gheorgheni, şi a modalităţii de gestiune 

 
 

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 
 

întrunit în şedinţa ordinară din  data de  19 martie  2020, 
Având în vedere: 
– Referatul de aprobare nr.3550/2020 al primarului Municipiului Gheorgheni 
– Raportul de specialitate nr.3551/2020, respectiv  proiectul Studiului de oportunitate 

pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, întocmit de Direcţia  tehnică din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, 

– Minuta dezbaterii publice din data de _____.03.2020, 
Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
al Municipiului Gheorgheni: 
– Administrarea patrimoniului, buget, finanţe, crearea surselor de venituri proprii – aviz 

înreg. cu nr.219/C/2020; 
– Servicii publice – aviz înreg. cu nr.237/C/2020; 

În conformitate cu prevederile: 
– art. 129, alin. (1), alin.( 2), lit. d) şi alin. (7), lit.n ) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 
–  art. 22 alin. (1) – (3), 28, alin. (1), alin. (2) lit.a), coroborat cu art. 29 alin. (2), din Legea 

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

– art.17, alin.: (1), (3) şi (4), art.18, alin. (1), lit.a), alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare - republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

– Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

– Legii nr. 98/2016, privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare,  
– Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 
din 02.06.2016 – aprobat prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.139, alin.(3) coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 – Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea  şi stabilirea 
soluţiilor optime de gestionare a serviciului de alimentare cu  apă şi de canalizare, în 
Municipiul Gheorgheni, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 – Gestiunea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul 
Gheorgheni se organizează şi se realizează în gestiune directă, prin intermediul serviciului 
public de interes local ce se înfiinţează în subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Gheorgheni. 

Art.3 – Prevederile prezentei hotărâre vor fi duse la îndeplinire de către: Primarul 
Municipiului Gheorgheni şi Direcţia tehnică din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Gheorgheni. 

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Prefectului judeţului Harghita,  
b) Primarului municipiului Gheorgheni,  
c) Direcţiei economice şi Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,  
 

 
Gheorgheni,  la  data de 19 martie  2020 
 
 
 
 
 
 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
  SECRETARUL  GENERAL  AL MUNICIPIULUI, 
           Erős Levente 
  Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


