
ROMÂNIA  

JUDEȚUL ARAD 

 ORAŞUL PECICA  

CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA NR. 103 

DIN 27.06.2018  
   Privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare   

din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de   
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad” 

 Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din  data de 27.06.2018. 

 Având în vedere:  

 - Expunerea de motive a primarului, Antal Petru, 

 - Raportul doamnei Donath Ana Maria,inspector Serviciul pentru gestionarea domeniului 
public și prival al orașului Pecica, 

            -Adresa nr. 829/20.06.2018 a  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 

            Județul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de actualizare a Regulamentului  

            serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din aria de competenţă a unităţilor  

           administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă –  

           Canalizare judeţul Arad” 

           -Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr.  

           51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul 

           de alimentare cu apă şi de canalizare și Ordinul nr. 88/2007 al Președintelui ANRSC; 

          -Îndeplinirea procedurii de transparență decizională reglementată de Legea nr. 53/2003  

           pentru proiectul de Regulament al serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din 

           aria de competenţă aunităţilor administrativ-teritoriale membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare  

           Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad” 

          -Proiectul de Regulament publicat de Asociație pe pagina proprie de internet:  

           secțiunea Proiecte de Hotărâri, anexa 32, 

          -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al orașului Pecica, 

    -Votul ,,pentru” a  16   consilieri din cei 17  în funcţie,  fiind prezenţi 16  consilieri. 

    În temeiul art.45 pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

                                                          HOTĂRĂŞTE:  

 Art. 1. – Se aprobă actualizarea Regulamentului consolidat al Serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale 
“Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”, precum şi Indicatorii de 
performanţă aflaţi în anexă la Regulament, conform anexei la prezenta hotărâre. 



 Art. 2. - Se acordă mandat special d-lui. Antal Petru, primar, reprezentant al UAT Pecica în 
Adunarea Generală a Asociaților la “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare 
judeţul Arad”, pentru a vota aprobarea propunerii de actualizare a Regulamentului serviciului public 
de alimentare cu apă și canalizare din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale 
membre ale “Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad”, precum şi 
Indicatorii de performanţă aflaţi în anexă la Regulament, în forma prevăzută în anexă la prezenta 
hotărâre 

 Art. 3. – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local/Județean  
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 Art. 4. – Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează  primarul prin doamna 
INSPECTOR Donath Ana Maria și  se comunică cu: 

        - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ, 

        -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. 

        -Doamna Donath Ana Maria, inspector. 
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