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HOTĂRÂREA nr. 42 din 07.10.2021 
privind aprobarea înființării Serviciului Public de Alimentare cu Apa și Canalizare al 

comunei Calafindești, județul Suceava 

 

Consiliul local al comunei Calafindeşti, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de primarului comunei Calafindesti, înregistrat sub 

nr.5305  din 24.09.2021;   
- raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Calafindesti, înregistrat sub 

nr.5306 din 24.09.2021; 
          - avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Calafindeștii, județul 
Suceava pentru programe de dezvoltare economico socială, buget, finanțe, administrarea 
domeniului public și privat al Comunei, agricultură, gospodărie comunală și locațivă,protecția 
mediului și urbanism,inregistra cu nr. 5307 din 24.09.2021. 
                 În conformitate cu prevederile art.1 alin.(4), lit. h), art.3 alin.(1), alin.(4) lit.c), art.8 
alin.(1), alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea serviciilor comunitare 
de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotarârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare și 
Conținutul cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice; 
                În baza prevederilor art.10, art.12 alin.(1) lit.e și h), art.17, art.18 alin.(1) lit.a) și 
alin.(2), art.19 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
                În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) si alin.(7) lit. n), art. 139 alin. (3) lit. f), 
art. 196 alin. (1) lit. a) și art.589 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aprobă înființarea ”Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare 
Calafindești”  din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Calafindești, județul 
Suceava – funcțional în cadrul Compartimentului administrativ, fără personalitate juridică, în 
“Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare” cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local al comunei Calafindești, ca serviciu de sine stătător, finanțat din bugetul local, 
în conformitate cu prevederile art. II din Legea serviciului public de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.241/2006, modificată și completată prin Legea nr. 224/30.07.2015 și ale Studiului 
de oportunitate prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare va desfășura activitate financiar  
contabilă proprie, va avea patrimoniu propriu, va funcționa pe bază de gestiune economică și 
se va bucura de autonomie financiară și funcțională, va fi subiect juridic de drept fiscal, titular  
al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale 
trezoreriei sau la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și 
cheltuieli și situații financiare anuale.  
(3) Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare are ca principală sarcină furnizarea-
prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei, respectiv 
administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare din 
comună. 
(4) Se aprobă obiectul de activitate al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare: 
 a) CAEN 3600 – Captarea, distribuția  și tratarea apei potabile; 
 b) CAEN 3700 – Colectarea și epurarea apelor uzate.  
(5) Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare poate exercita și orice alte activități 
industriale, comerciale, financiare, mobiliare, imobiliare sau de altă natură, dar numai din sfera 
furnizării/prestării serviciului de alimenatre cu apă și de canalizare, care au legătură directă 
sau indirectă cu cu obiectele principale de activitate sau care pot facilita realizarea acestora. 
(6) Se aprobă ca sediul social al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare să fie în 
incinta sediului administrativ al Primăriei comunei Calafindești, județul Suceava din localitatea 
Calafindești, comuna Calafindești, județul Suceava. 
Art.2. Se aprobă preluarea, pe bază de protocol, de către Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă și Canalizare nou înființat, din subordinea Consiliului Local , respectiv predarea de către  
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din structura aparatului de specialitate al 
primarului comunei Calafindeștii, județul Suceava – funcțional în cadrul Compartimentului 
administrativ, a gestiunii și a personalului cu atribuții specifice în vederea furnizării serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare, personal care va fi considerat detașat până la 
ocuparea, în condițiile legii, a funcțiilor din cadrul organigramei „Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă și Canalizare”, dar nu mai mult de 1 an cu începere de la data aprobării 
prezentei hotărâri, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detașării. 
Art.3. Se aprobă numărul total de posturi din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și 
Canalizare, respectiv: 



• Șef serviciu (studii economice)                         -1 post 
• Muncitor calificat echipă intervenție                 - 2 posturi 

Art.4. Se aprobă organigrama și statul de funcţii ale Serviciului Public de Alimentare cu Apă și 
Canalizare, conform anexelor nr.2 şi 3.  
Art.5. Se aprobă ca salarizarea personalului din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă 
și Canalizare să fie făcută în conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire a 
salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar. 
Art.6.(1) Atribuțiile personalului de conducere, respectiv atribuțiile șefului de serviciu se 
stabilesc de către primar prin fișa postului, aprobată de către Consiliul Local al comunei 
Calafindești, județul Suceava. 
          (2)Atribuțiile personalului de execuție al serviciului se stabilesc prin fișa postului 
aprobată de către șeful de serviciu. 
Art.7. Se stabilește forma de gestiune directă. 
Art.8. (1) Se aprobă darea în administrare a întregii infrastructuri formată din: 

-sistem de canalizare (rețele, stație pompare, stație epurare); 
-sistem de alimentare cu apă potabilă (rețele, stație pompare, stație ozonare, clorinare, 

rezervoare de înmagazinare, contoare); 
          (2) Activităţile specifice serviciului public de canalizare și epurarea apelor uzate care se 
dau în administrarea “Serviciul Public de Alimentare cu Apă și Canalizare”  sunt:  

• captarea şi tratarea apei brute; 
• transportul apei potabile; 
• înmagazinarea apei; 
• distribuţia apei potabile; 
• furnizarea apei potabile; 
• colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate de la 

utilizatori  
(3) Predarea – preluarea bunurilor se va face pe bază de protocol și a listelor de  

inventar de către o comisie constituită prin dispoziția primaruiui. 
Art.9. Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare are obligaţia să asigure prestarea 
activităţilor menţionate la art.8, alin.(2), pentru toţi utilizatorii (populaţie, operatori economici şi 
instituţii publice) de pe teritoriul comunei Calafindești, în condiţii de calitate, cu respectarea 
indicatorilor de performanţă stabiliţi prin regulamentul de funcționare al serviciului. 
Art.10. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al “Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă și Canalizare” cu personalitate juridică, al comunei Calafindești, judeţul 
Suceava, conform anexei nr.4. 
Art.11. Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea serviciului public de alimentare cu 
apă, inclusiv pentru administrarea activităţilor specifice serviciului sunt cele prevăzute în 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al serviciului public de alimentare cu apă al 
comunei Calafindești, judeţul Suceava. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare “Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
și Canalizare” are următoarele drepturi: 



• să încaseze contravaloarea serviciului de alimentare cu apă prestat, corespunzător 
preţului/tarifului aprobat de Consiliul Local al comunei Calafindești, determinat în conformitate 
cu normele metodologice elaborate şi aprobate de către A.N.R.S.C.; 
• să solicite ajustarea periodicã a preţurilor/tarifelor, în raport cu modificãrile intervenite în 
costuri; 
•  să propună modificarea preţului/tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă 
a echilibrului contractual; 
•  să aibă exclusivitatea prestării serviciului de alimentare cu apă si de canalizare pentru 
toţi utilizatorii din raza comunei Calafindești pentru care are hotărâre de dare în administrare; 
•  să aplice la facturare prețurile/tarifele aprobate de Consiliul Local al comunei 
Calafindești; 
•  sã sisteze furnizarea serviciului acelor utilizatori care nu îşi achitã contravaloarea 
serviciilor furnizate/prestate în cel mult 30 de zile calendaristice de la data expirãrii termenului 
de platã a facturilor, prin debranşarea de la reţelele publice de distribuţie a apei ori de la 
reţelele publice de canalizare, şi sã solicite recuperarea debitelor în instanţã.; 
•  să solicite recuperarea debitelor în instanţă. 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare “Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
și Canalizare”are următoarele obligaţii: 
• să ţină gestiune separată pentru fiecare activitate în parte, pentru a se putea stabili 
preturi/tarife juste în concordanţă cu cheltuielile efectuate; 
• să presteze serviciul de alimentare cu apă si de canalizare cu respectarea principiilor 
universalităţii, accesibilităţii, continuităţii şi egalităţii de tratament între utilizatori. 
• să asigure prestarea serviciului de alimentare cu apă si de canalizare conform 
prevederilor contractuale şi cu respectarea regulamentului serviciului de alimentare cu apă si 
de canalizare al comunei, prescripţiilor, normelor şi normativelor tehnice în vigoare; 
• să furnizeze autorităţii administraţiei publice locale, respectiv A.N.R.S.C., informaţiile 
solicitate şi să asigure accesul la documentele şi documentaţiile pe baza cărora prestează 
serviciul de alimentare cu apăsi de canalizare, în condiţiile legii; 
• să încheie contracte de asigurare pentru pagubele aduse la infrastructura exploatată în 
desfăşurarea activităţilor; 
• să deţină toate avizele, acordurile, autorizaţiile şi licenţele necesare prestării activităţilor 
specifice serviciului de alimentare cu apăsi de canalizare, prevăzute de legislaţia în vigoare; 
• să presteze serviciul de alimentare cu apă si de canalizare la toţi utilizatorii din raza 
unităţii administrativ-teritoriale pentru care are hotărâre de dare în administrare a serviciului; 
• să respecte indicatorii de performanţă stabiliţi prin hotărârea de dare în administrare şi 
precizaţi în regulamentul Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare, să îmbunătăţească în 
mod continuu calitatea serviciilor prestate; 
• să aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor 
specifice de operare; 
• să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor într-un registru şi să ia 
măsurile de rezolvare ce se impun. În registru se vor consemna numele, prenumele persoanei 



care a reclamat şi a primit reclamaţia, adresa reclamantului, data şi ora reclamaţiei, data şi ora 
rezolvării, numărul de ordine al reclamaţiei care va fi comunicat petentului. La sesizările scrise 
operatorul are obligaţia să răspundă în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea 
acestora; 
•  sã echipeze cu contoare branşamentele utilizatorilor în punctul de delimitare a 
instalaţiilor, în termenele stabilite de Consiliul Local al comunei Calafindești. 
Art. 12. Anexele nr.1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.13. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava pentru 
controlul de legalitate, domnului primar, Biroului financiat contabil, achiziții publice și executări 
silite, persoanelor interesate. 
 
        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                   Contrasemnează, 
                                                                                                                                 Secretarul comunei 
                                                                                      Ana – Florentina CUCU 
        
Calafindeşti,  
Nr. 42 
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