ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
COSÂMBEŞTI

HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
prin atribuire directă, către operatorul regional S.C. URBAN S.A.
Consiliul Local al Comunei Cosâmbeşti, judeţul Ialomiţa, întrunit în
şedinţa ordinară din data de ...........,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a domnului Primar Popescu Bogdan;
- Referatul de specialitate al Compartimentului contabilitate, înregistrat
la Primăria Cosâmbeşti sub nr. ...........;
- Raportul comun al comisiei pentru agricultură, activităţi economicofinanciare, amenajarea teritoriului , urbanism, protecţia mediului şi
turism şi al comisiei juridice şi de disciplină, înregistrat la Primăria
Cosâmbeşti sub nr. ...........;
- Prevederile art. 6, 7, 10, alin. 1, lit. c) – e), 17, 20, 22, alin. 1, lit. a),
alin. 2 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 22, alin. 2, lit. b),
alin. 4, teza a doua, art. 23, alin. 1, lit. b), art. 31, alin. 1, lit. a), alin. 2 din Legea
nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art. 7, alin. 1 - 8 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, ale Hotărârii Consiliului Local Slobozia nr.
2/2010 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA, ale Hotărârii Consiliului Local Cosâmbeşti
nr. ../2013 privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. d) coroborat cu alin. 6, lit. a),
pct 14, respectiv art. 45, alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă studiul de oportunitate în vederea delegării gestiunii
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin intermediul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, conform Anexei
1.
Art. 2 – Se avizează Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare din aria de delegare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA, conform Anexei 2.
Art. 3 – a) Se avizează caietul de sarcini al activităţii de alimentare cu apă,

cu anexele care fac parte integrantă din acesta, conform Anexei nr. 3.
b) Se avizează caietul de sarcini al activităţii de canalizare,
conform Anexei nr. 3.
Art. 4 – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare al Municipiului Slobozia, prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare
Intrecomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, prin atribuire directă, către
operatorul S.C. URBAN S.A., cu sediul în Municipiul Slobozia, str. Vasile
Alecsandri, nr. 14, judeţul Ialomiţa, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Ialomiţa cu nr. J 21/259/1998, CUI RO
11316859.
Art. 5 – Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice
de alimentare cu apă şi canalizare din Comuna Cosâmbeşti, prin intermediul
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI PERIURBANĂ SLOBOZIA, în
forma prevăzută în Anexa 4 la prezenta hotărâre.
Art. 6 – Se aprobă tarifele pentru serviciile de alimentare cu apă şi de
canalizare, prestate în Comuna Cosâmbeşti de către operatorul S.C. URBAN
S.A., după cum urmează:
1) Preţ/tarif pentru populaţie ( lei/m.c. cu T.V.A.):
a) apă potabilă – 3,05 ;
b) canalizare – 0,00;
c) epurare – 0,00.
2) Preţ/tarif pentru restul utilizatorilor (lei/m.c. cu T.V.A.):
a) apă potabilă – 3,05;
b) canalizare – 0,00 ;
c) epurare – 0,00..
Art. 7 – Se aprobă lista bunurilor din domeniul public şi privat al Comunei
Cosâmbeşti, aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare care
vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C. URBAN SA. Lista
bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 5 la prezenta hotărâre, respectiv la
Contractul de delegare, făcând parte integrantă din acesta.
Art. 8 – Anexele 1 – 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 – Se împuterniceşte Primarul Comunei Cosâmbeşti, domnul
Popescu Bogdan, în numele şi pe seama Consiliului Local Cosâmbeşti, să voteze
în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intrecomunitară ADI
PERIURBANĂ SLOBOZIA pentru delegarea gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, precum şi documentaţia aprobată prin prezenta hotărâre.
Art. 10 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa cetăţenilor prin afişare
la sediul Primăriei Comunei Cosâmbeşti, pe site-ul www.primariacosimbesti.ro,
precum şi prin mass media locală.

Art. 11 - Prezenta hotărâre va fi comunicată, prin grija secretarului
Comunei Cosâmbeşti, Primarului Comunei Cosâmbeşti, Asociaţiei de
Dezvoltare
Intrecomunitară
ADI
PERIURBANĂ
SLOBOZIA,
Compartimentului Gospodărie comunală, în vederea aducerii la îndeplinire.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nr._________
din _____________

Contrasemnează,
SECRETAR COMUNĂ,
Jr. Nicu-Orăşanu Gabriela

