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CONSILruL LOCAL AL COMI]NEI OBREJA

HOTARARE
privind obligatiile membrilor comunitatii locale, persoane fizice sau persoane juridice, in
calitatea lor de utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa,

Consiliul Local al comunei Obreja, intrunit in gedinfi extraordinari in data de23.06.2014
Vizffnd expunerea de motive la proiectul de hotlr0re;
Ydzind avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local, precum gi rapoartele
compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Obreja
Luflnd in considerare dispoziliile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata, cat si ale OG. Nr.2/2001 aprobata cu cu modificari si completari prin Legea nr.
18012002, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d, ale alin. 6, lit. a, pct 14 si ale art. 45 din Legea
nr.215/2001 privind Administra{ia Publici Locali, republicata cu modificirile gi completirile
ulterioare,

ART. I Membrii comunitatii locale, persoane fizice sau persoane juridice, au, in calitatea lor de
utilizatori ai serviciului de alimentare cu apa, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa respecte normele de exploatare si functionare a sistemelor de utilitati publice;
b) sa accepte limitarea cantitativa sau intreruperea temporara a furnizarii/prestarii

serviciului pentru executia unor lucrari prevazute in programul de reabilitare, extindere
si modernizare a alimentarii cu apa;

c) saachite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat;
d) sa asigure accesul utilajelor de interventie pentru stingerea incendiilor, precum si al

utilajelor operatorului necesare desfasurarii activitatii specifice serviciului prestat in
spatiile ori pe suprafetele de teren detinute cu orice titlu, pe trotuarele si aleile din jurul
imobilelor, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare;

e) sa respecte normele de igiena si sanatate publica stabilite prin actele normative in
vigoare;

ART.2 Prevederile Art. 1 au caracter minimal si se dezvolta in regulamentul cadru si in
contractul de furnizare/prestare al serviciului de alimentare cu apa, in baza prevederilor
Legii nr. 5l/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata.
ART.3 Constituie contraventie in domeniul serviciului public de alimentare cu apa si se

sanctioneaza cu amenda de la 500lei la 1.000lei urmatoarele fapte:
a) refuzul utilizatorului de a permite utilizatorilor de a permite aperatoruluyi la

dispozitivele de masurare. inregistrare, in scopul efectuarii controlului, inregistrarii
consumurilor ori pentru executarea lucrarilor de intretineresi reparatii;

b) nerespectarea de catre utilizatori a termenelor de achitare a contravalorii serviciilor de
furizare a apei potabile si a serviciilor prestate;

c) racordarea la sistemul public de alimentare cu apa fara acord de furnizare/preluare,
respectiv aviz de bransare/racordare eliberat de operator;

d) utilizarea fara contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa;
e) modificarea neautorizata de catre utilizatori a instalatiilor, echipamentelor si a dotarilor

aferente sistemului de alimentare cu apa.

HOTARASTE:


