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HOTARAREA NR. 28 
DIN DATA DE 14.11.2016 

Privind efectuarea unui Studiu de Oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a 
serviciului de alimentare cu apa in Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov; 

Consiliul Local al Comunei Tarlungeni, judetul Bra~ov, intrunit in ~edinta extraordinara, 
in data de 14.11.2016, orele 14:00; 

Analizand Referatul si Proiectul de Hotarare intocmite de catre dl. BESCHEA 
SEVERIUS FLORIN, Primarul Comunei Tarlungeni, Judetul Bra~ov, precum si Raportul 
intocmit de catre consilierul juridic al Primariei Comunei Tarlungeni, inregistrat cu nr. 
15.930/14.11.2016 privind necesitatea si oportunitatea intocmirii unui Studiu de Oportunitate 
privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa in Comuna 
Tarlungeni; 

Avand in vedere prevederile art 3, art.8 lit. d din Legea serviciilor comunitare de utilitati 
publice nr. 51 /2006, precum si prevederile OUG nr. 13 din 20 februarie 2008 pentru modificarea 
~i completarea Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 ~i a Legii serviciului 
de alimentare cu apa ~i de canalizare nr. 241/2006 care abroga prevederile HG 1591/2002 
privind organizarea serviciului public de alimentare cu apa; 

Conform prevederilor art. 29, alin. 2 al Legii nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de 
utilitati publice, actualizata, republicata "delegarea gestiunii serviciilor de utilitati publice, 
respectiv operarea, administrarea ~i exploatarea sistemelor de utilitati publice aferente, se poate 
face pentru toate sau numai pentru o parte dintre activitatile componente ale serviciilor, pe baza 
unor analize tehnico-economice ~i de eficienta a costurilor de operare, concretizate intr-un studiu 
de oportunitate"; 

Conform HG nr. 717/2008 si Art. 17 alin(4) din Legea nr. 241/22.06.2006 lnfiinfarea, 
organizarea, funcfionarea ~i gestionarea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare se 
fundamenteaza fn baza unor studii de specialitate [. . .]; solufia optima se va adopta dupa 
dezbaterea publica a studiului ~i dupa consultarea utilizatorilor; 

Tinand cont de prevederile OUG nr. 58 din 19 septembrie 2016, pentru modificarea ~i 
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizitiilor publice, care modifica 
Legea Serviciilor comunitare de utilitati publice, nr. 51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. IO, art.17, art. 23, art. 36 alin. (2) litera 'd' , alin. 6, lit. 
a, pct. 14 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 , republicata; 
In urma dezbaterilor din cadrul sedintei; 

In temeiul art. 45, art. 115 alin. 1 lit. b din Legea 215/2001 , Legea Administratiei Publice 
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



HOTARASTE: 

Art. 1: Consiliul Local al Comunei Tarlungeni aproba efectuarea unui Studiu de 

Oportunitate privind stabilirea modalitatii de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa in 

Comuna Tarlungeni, Jud. Brasov. 

Art. 2: Primarul Comunei Tarlungeni prin Compartimentul Achizitii Publice aduce la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

Art. 3. Secretarul Comunei Tarlungeni va comunica prezenta hotarare : 

Institutiei Prefectului judetului Brasov; 
Primarului Comunei Tarlungeni: 

- Spre afisare. 
Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de .. /5 .. voturi « pentru », 0 

« impotriva » si .. I>. ... abtineri din numarul total de .. ~ consilieri prezenti. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

MUSCALUV NIOAN 


