
 

 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
 

 HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea înfiin ţării Compartimentului Ap ă – Canal, structură funcţională fără 
personalitate juridică în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi înfiin ţarea 

Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul Comunei Vînători Neamţ,  
satele Lunca şi Nemţişor  

  
 Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamţ, doamna Maria Petrariu, în 
calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, înregistrată sub nr. 7202 din 12.10.2015; 
 - Raportul de specialitate al Compartimentul Juridic, înregistrat sub nr. 7200 din 12.10.2015; 
 - Raportul de Specialitate al Compartimentului Administrarea Domeniului Public şi Privat din 
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 7201 din 
12.10.2015; 
 - Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată 
şi actualizată; 
 - Prevederile art. II din Legea nr.224/2015 pentru modificarea şi completarea Legii serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare; 
 - Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 88/20.03.2007 privind aprobarea Regulamentului Cadru al 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 89/20.03.2007 privind aprobarea Caietului de sarcini cadru 
al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 90/20.03.2007 privind aprobarea Contractului cadru de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare; 
 - Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 65/28.02.2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 
  În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 



 

 

 Art. 1. Se înfiinţează Compartimentul Apă - Canal, structură funcţională fără personalitate 
juridică, în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Comunei Vînători Neamţ, aflat în 
subordinea Viceprimarului comunei, prin reorganizarea Compartimentului Administrativ 
Gospodăresc, Protecţia Mediului şi preluarea a 4 funcţii contractuale, respectiv: 

• Muncitor calificat IV : Damian Ioan 
• Muncitor calificat I : Tănase Cristinel 
• Muncitor calificat III : Lazăr Mihai 
• Şofer I : Ţucă Vasile 

 Art.2 . Statul de funcţii şi Organigrama instituţiei se modifică în mod corespunzător, potrivit 
Anexelor nr.1 şi 2  la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art. 3. Se înfiinţează Serviciul de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul comunei Vînători 
Neamţ, cu gestiune directă prin Compartimentul Apă - Canal, din cadrul Aparatului de Specialitate al 
Primarului Comunei Vînători Neamţ. 
 Art.4. Se aprobă Regulamentul Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul 
comunei Vînători Neamţ şi Indicatorii de performanţă ai serviciului, anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 
 Art. 5. Se aprobă Caietul de Sarcini al Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, anexa nr. 
4 la prezenta hotărâre. 
 Art. 6. Se aprobă Contractul cadru de furnizare/prestare a Serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, anexa nr. 5 la prezenta hotărâre. 
 Art.7. Se aprobă preţul la apă conform Fişei de fundamentare - anexa nr. 6 la prezenta şi tariful 
la canalizare conform Fişei de fundamentare - anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 
 Art. 8. Se aprobă darea în administrarea Compartimentului Apă – Canal din cadrul Aparatului 
de Specialitate al Primarului Comunei Vînători Neamţ a serviciului şi sistemului de alimentare cu apă 
şi canalizare la nivelul comunei Vînători Neamţ. 
 Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei Vînători- Neamţ, 
prin Compartimentul Apă - Canal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului. 
 Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică: 

•  Instituţiei Prefectului Neamţ, în vederea exercitării controlului de legalitate; 
•  Primarului comunei Vînători-Neamţ; 
• Viceprimarului comunei Vînători Neamţ; 
•  Compartimentului Apă - Canal din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului comunei 
Vînători Neamţ. 

Nr. 46 
Din 30.10.2015                            

Presedinte de şedintă: 
Consilier,  Constantin GUŞAVAN 

                                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                                                      Secretar, 
                                                                                                             Alina-Iuliana FLOŞ 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :    14 
   Pentru  :      14      
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   
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INI ŢIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, 
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PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 
Compartimentul Achiziţii Publice, Administrarea                                    AVIZAT, 
Domeniului Public şi Privat                                                                        Secretar, 
Nr. 7201 din 12.10.2015                                                                      Alina-Iuliana Floş 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea înfiin ţării Compartimentului Ap ă – Canal, structură funcţională fără 

personalitate juridică în cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului şi înfiin ţarea 
Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare la nivelul Comunei Vînători Neamţ, satele Lunca 

şi Nemţişor  
  În anul 2010 a fost întocmit şi aprobat proiectul „Alimentare cu apă curentă şi staţie de captare 
în satele Lunca şi Nemţişor şi Canalizare menajeră şi staţie de epurare satele Lunca şi Nemţişor, 
comune Vînători Neamţ, judeţul Neamţ”. 
    Valoarea totală a proiectului a fost de 8.355.118 lei, finanţarea fiind asigurată din fonduri 
europene. 
   În cadrul proiectului au fost executate următoarele categorii de lucrări: 

1) Lucr ări pentru alimentarea cu apă. 
- Staţie de captare a apei Lunca compusă din trei puţuri de captare dotate cu pompe de 8,1 

kwh ce asigură un debit total de exploatare de 3,85 l/s; 
- Conductă de aducţiune ce face legătura între staţia de captare şi rezervorul de înmagazinare, 

în lungime totală de 4.410 ml; 
- Rezervor de înmagazinare apă potabilă situat pe str. Tulan – sat Nemţişor, cu capacitate de 

200 mc; 
- Reţeaua de distribuţie apă potabilă în satele Lunca şi Nemţişor cu lungime totală de 11.663,5 

ml şi diametre de 63;90;110; 125 şi 140 mm; 
2) Lucr ări de canalizare. 

- S-au executat reţele de canalizare menajeră pe principalele drumuri în cele două sate  şi 
anume: un colector principal de-a lungul străzilor Erou Alexandru Moisei, Troiţei, Sub 
Podirii, Mitropolit Varlaam, Muzeu Gaman  până la amplasamentul staţiei de pompare ape 
uzate SPAU 5 situat pe  strada Morii, iar de la acesta până la staţia de epurare. 

- S-au realizat staţii de pompare ape uzate în satul Nemţişor: SPAU 1  - str. Solomon , SPAU 
2 – str. Erou Alexandru Moisei la intersecţia cu Fdt. Şipotului, SPAU 3 pe str. Sub Podirii şi 
sat Lunca: SPAU 4 pe str. Sf. Neculai, SPAU 6 pe str. Mitropolit Varlaam la intersecţia cu 
str. Sf. Teodora, SPAU 7 pe str. Sf. Teodora cu str. Vasile Lupu şi SPAU 8 pe str.  Muzeu 
Gaman. 

   Proiectarea şi execuţia lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare pentru satele Lunca şi 
Nemţişor a fost făcută în scopul satisfacerii necesităţii accesării acestor servicii de către un 
număr de 580 locuinţe pentru satul Nemţişor şi 392 locuinţe pentru satul Lunca. 



 

 

    Întrucât exploatarea acestor instalaţii necesită personal calificat este necesar înfiinţarea unui 
compartiment specializat şi în consecinţă propunem consiliului local aprobarea proiectului de 
hotărâre în forma prezentată. 

Întocmit, 
Vasile Dascălu 

 
 
 
   


