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H O T A R A R E A  Nr.5  
privind  modificarea si completarea Hotărârii Consiliului local Nufăru 

 nr.12/22.02.2012 privind înfiinţarea si organizarea serviciului public de  
alimentare cu apă si de canalizare al comunei Nufăru din judetul Tulcea 

 
 
 Consiliul local al comunei Nufăru judetul Tulcea, intrunit in sedintă 
ordinară, legal constituită;  

Având in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Nufăru, județul 
Tulcea inregistrat sub nr.358/22.01.2013 din care rezultă necesitatea reglementării 
unor prevederi referitoare la delegarea gestiunii serviciului de apa și de canalizare a 
comunei Nufăru prin atribuire directă către Societatea Comercială ,,Utilități Publice 
Nufăru”S.R.L. 

Văzând prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare,a Legii nr.241/2006 privind 
serviciul  public de apa si canalizare, prevederile Ordinului nr.88/2007 privind 
aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului public  de apa și de canalizare, 
Ordinul nr.89/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de 
apa și de canalizare și ale Ordinului nr.112/2007 privind aprobarea Contractului –
cadru de prestare a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare; 

Tinând cont de avizul comisiei de specialitate a consiliului local și raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

In temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.c),ale art.45 alin.(1), 
art.115 alin.(1) lit.b) si art.124 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E : 

 
      Art.I- Hotărârea Consiliului local Nufăru nr.12/22.02.2012 privind înfiinţarea si 
organizarea serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare al comunei 
Nufăru judetul Tulcea, se modifică  si se completează după cum urmează : 
      1.Art.2 se modifică si se completează având următorul conținut : 
     ,, Art.2-Se aprobă ca modalitate de gestiune a serviciului public de alimentare 
cu apă și canalizare al comunei Nufăru, județul Tulcea : gestiunea delegată.’’ 
      2.Art.3 se modifică si se completează având următorul conținut : 
      ,,Art.3- Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si 
canalizare prin atribuire directă, în temeiul art. art. 31^1 din Legea nr. 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, Societătii Comerciale UTILITĂȚI PUBLICE NUFĂRU S.R.L., înfiintată prin 
reorganizarea pe cale administrativă a  Serviciului Public de Alimentare cu Apă si 
Canalizare si care a avut în administrare şi exploatare bunuri aferente serviciului de 
alimentare cu apă si canalizare al comunei Nufăru, județul Tulcea.” 
      3.După art.3 se  introduc  trei articole, art.3^1, 3^2 si art.3^3 cu următorul 
conținut: 



 Art.3^1- Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei Nufăru, 
aferente sistemului public de apă al comunei Nufăru, care vor fi predate în baza 
contractului de delegare a gestiunii serviciului, către S.C. ,,UTILITĂTI PUBLICE 
NUFĂRU’’ S.R.L. şi constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, care va fi anexată la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă si canalizare”. 
 Art.3^2- Bunurile  din domeniul public al comunei Nufăru aferente 
sistemului de canalizare al comunei Nufăru vor fi predate în baza contractului de 
delegare a gestiunii serviciului, către S.C. ,,UTILITĂTI PUBLICE NUFĂRU’’ S.R.L. 
după receptia finală a  investitiilor ,,Sistem de canalizare si statie de epurare in 
localitatea Nufăru şi Malcoci ‘’, care va fi anexată la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului  de alimentare cu apă si canalizare. 

Art.3^3 -Se aprobă încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de alimentare cu apă si canalizare, cu S.C. ,,UTILITĂȚI PUBLICE NUFĂRU” 
S.R.L., pe o perioadă de 10 ani. Contractul de delegare va fi semnat în numele şi pe 
seama Consiliului Local Nufăru de către domnul Dănilă Ion, primarul comunei 
Nufăru. 

Art.II-Prezenta hotărâre prin grija secretarului comunei se aduce la 
cunoştinţă publică şi se comunică Prefectului judetului Tulcea, A.N.R.S.C. precum 
si altor autorităti si persoane interesate. 

Hotărârea a fost adoptată in sedinta din 31 ianuarie 2013 cu  11 voturi 
“pentru”, … voturi “impotrivă” si … abtineri din totalul de  11 consilieri prezenti. 
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