
 ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR

P R O I E C T  DE   H O T Ă R Â R E
privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă în structura
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                     Primarul comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, 
                     Având în vedere:
                     - prevederile art.1 alin.(3), lit.,,h'', art.8 alin.(1), alin.(2), lit.,,h'', art.24 alin.(1) şi alin.(2), 
art.25, alin.(1) şi art.29 alin.(2) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată;
                     - prevederile art.8, art.10, art.12 alin.(1), lit.,,e" şi art.18 din Legea serviciului de 
alimentare cu apă nr.241/2006 precum şi ale Ordinului nr.88/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C.
                     Examinând:
                    -expunerea de motive nr.2378/19.10.2015 a primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa;
                    -raportul de avizare nr.____/__________2015, al comisiei pentru agricultură, activităţi 
economico-financiare, protecţia mediului şi turism;
                    -raportul de avizare nr.___/________2015, al comisiei juridice şi de disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială.
                     În temeiul art.36 alin.(2), lit,,d'', alin.(3), lit.,,b", art.45, alin.(1), art.63 alin.(1) lit.,,d'', alin.
(5), lit.,,a'' coroborat cu art.115 alin.(1), lit,,b" şi alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propune 
Consiliului local spre dezbatere în vederea aprobării, următorului,                  

P R O I E C T   DE  H O T Ă R Â R E

                     Art.1.Se aprobă reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă în structura 
aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      Art.2.Serviciul este de interes public local şi funcţionează fără personalitate juridică, în 
structura aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, având ca obiect de 
activitate realizarea serviciului de alimentare cu apă în comuna Cocora, judeţul Ialomiţa.
                     Art.3.Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de 
Alimentare cu Apă al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.
                     Art.4.Modalitatea de gestiune a Serviciului Public de Alimentare cu Apă este gestiunea 
directă.
                      Art.5.Se aprobă darea în administrare a Serviciului de Alimentare cu Apă şi a structurii 
tehnico-edilitare aferente acestuia pentru desfăşurarea activităţii de alimentare cu apă în comuna 
Cocora către Serviciul Public de Alimentare cu Apă în structura aparatului de specialitate al primarului
comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.

                      Art.6.Activităţile specifice serviciului public de alimentare cu apă care se dau în 
administrarea serviciului astfel organizat sunt:



                            -captarea apei brute din surse subterane;
                            -tratarea apei brute;
                            -transportul apei potabile;
                            -înmagazinarea apei;
                            -distribuţia apei potabile;
                            -furnizarea apei potabile;
                            -citirea contorilor utilizatorilor;
                            -emiterea facturilor către utilizatori;
                            -încasarea contravalorii facturilor de la utilizatori.

                   Art.7.Serviciul Public de Alimentare cu Apă are obligaţia să asigure prestarea activităţilor 
menţionate la art.6, pentru toţi utilizatorii(populaţie, operatori economici şi instituţii publice) de pe 
teritoriul comunei Cocora, în condiţii de calitate  cu respectarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare stabilit.
                   Art.8.Drepturile şi obligaţiile părţilor cu privire la prestarea serviciului public cu 
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 
Cocora, judeţul Ialomiţa şi în contractul branşare/furnizare a apei(anexa nr.2 la prezenta hotărâre).
                   Art.9.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Ialomiţa în 
vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei.

                     INIŢIATOR PROIECT,
                               PRIMAR,
                 Ing.Lefter Sorin -Dănuţ

                                                                                                            Avizat pentru legalitate,
                                                                                                                Secretarul comunei,
                                                                                                                 Stanciu Constantin

Nr.47
Astăzi, 19.10.2015

ROMÂNIA



JUDETUL IALOMITA
CONSILIUL LOCAL COCORA
Nr.2380/19.10.2015

PROCES  VERBAL
de afisare a proiectului de hotarâre privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare

 cu Apă în structura aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

Incheiat astazi 19.10.2015
                     In conformitate cu prevederile art.6 alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizionala in administratia publica ,art.83 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa
pentru elaborarea actelor normative, art.44 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia 
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, am procedat azi data de mai 
sus,la afisarea proiectului de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă 
în structura aparatului de specialitate al primarului  comunei Cocora, judeţul Ialomiţa, la sediul 
institutiei, in vederea consultarii acestuia de catre cetatenii comunei Cocora, judetul Ialomita.
                  Eventualele contestatii cu privire la prezentul proiect de hotarare se pot depune la sediul 
institutiei.

 SECRETAR,
Stanciu Constantin

ROMANIA



JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare
protectia mediului si turism
Nr.2541din 04.11.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă
în structura aparatului de specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia pentru agricultura, activitati economico-financiare, protectia mediului si turism, 
intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015, a luat in discutie, proiectul de hotarare 
privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă în structura aparatului de specialitate 
al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
               GOGAN  PETRE

                                                                                                                      Membri,

                                                                                   ANDREI   CORNELIU-
                                                                                                      CONSTANTIN________________
                                                                                   BADEA  DUMITRU_____________________
                                                                                   TOADER  VASILE______________________
                                                                                   VLAD  DOREL_________________________  

Emis astazi 04.11.2015
La Cocora



ROMANIA
JUDETUL  IALOMITA
CONSILIUL LOCAL  COCORA
Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului
si urbanism, munca si protectie sociala
Nr.2542 din 04.11.2015

A V I Z
la proiectul de hotarare privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă
în structura aparatului de specialitate al primaarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa

                      Comisia juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, munca 
protectie sociala, intrunita in sedinta legal constituita in data de 04.11.2015 discuţie,proiectul de 
hotarare privind  reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă în structura aparatului de 
specialitate al primarului comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                      In urma analizei realizate si a dezbaterilor ce au avut loc, astfel cum au fost consemnate 
in procesul verbal de sedinta, nu a fost consemnate amendamente sau propuneri de modificare a 
continutului proiectului de hotarare.
                     Avand in vedere rezultatul dezbaterilor si voturilor exprimate, in temeiul prevederilor 
Legii nr.215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Regulamentului de 
organizare si functionare a Consiliului local al comunei Cocora, comisia propune Consiliului local al 
comunei Cocora adoptarea proiectului in forma prezentata.

              Presedinte comisie,
           DRAGOSIN  AUREL

                                                                                                                      Membri,

                                                                                    CÎRJAN  SAVU________________________
                                                                                    NECULA  VALENTIN__________________
                                                                                    TOADER VASILE______________________
                                                                                     ANDREI CORNELIU
                                                                                                       CONSTANTIN_______________

Emis astazi, 04.11.2015
La Cocora



       ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA COCORA
           PRIMAR
Nr.2378/19.10.2015

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă 

în structura aparatului de specialitate al primarului

                            În baza Hotărârii Consiliului Local Cocora nr.55 din 21.12.2005 s-a aprobat 
înfiinţarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei Cocora, judeţul Ialomiţa.
                            În anul 2013 prin Hotărâre Consiliului Local Cocora nr.30/26.09.2013, articolul 2 din
Hotărârea nr.55/2005 s-a modificat datorită modificării componenţei membrilor aparatului de 
specialitate al primarului.
                             Aşa cum reiese din Hotărârea nr.30/2013 administrarea şi gestionarea serviciului 
public de alimentare cu apă al comunei Cocora s-a realizat şi se realizează în continuare prin gestiune 
directă de către Primăria Cocora prin aparatul de specialitate al primarului .
                             Ne propunem acum să adoptăm o nouă hotărâre de reorganizare a serviciului şi de a 
aproba un nou regulament în care să se menţioneze clar persoanele din cadrul aparatului de specialitate
al primarului care duce la îndeplinire obligaţile ce revin din carul regulamentului.
                             Având în vedere cele prezentate propun Consiliului local cocora spre aprobare 
proiectul de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Public de Alimentare cu Apă al comunei 
Cocora în structura aparatului de specialitate al primarului în forma prezentată.

PRIMAR,
Ing. Lefter Sorin-Dănuţ

                                   


