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                     H O T Ă R Â R E A     Nr. 60  
                          din 25  noiembrie 2015 

 
privind reglementarea funcţionării serviciului de alimentare cu 

apă în comuna Livezeni, până la preluarea sistemului de către 
operatorul SC Compania Aquaserv SA. 

 
Consiliul local al comunei Livezeni, întrunit în şedinţa ordinară din 25 

noiembrie 2015, 
Văzând raportul aparatului de specialitate nr. 4803/25.11.2015, privind 

necesitatea reglementării situaţiei tranzitorii privind furnizarea serviciilor de 
alimentare cu apă , 

  Având în vedere prevederile: 
-   art.3 alin (1) din Legea nr. 51/2006 privind legea serviciilor 

comunitare de utilităţi publice 
- Conform prev. art.5 din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare încheiat 
între„Aquainvest Mureş” şi SC Compania Aquaserv SA 

- art.8 alin.(1), art.30 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice 
comunitare de utilităţi publice, 

- art.36 alin.(2) literele „c” şi „d”, alin.(5) litera „a” şi alin.(6) litera 
„a” pct.14 din Legea nr.215/2001,  

În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările 
ulterioare, 

                                     H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă reglementarea funcţionării  serviciului de alimentare 
cu apă  în comuna Livezeni,până la preluarea sistemului de către SC 
Compania Aquaserv SA, în temeiul Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între ADI Aquainvest 
şi SC Compania Aquaserv SA. 

Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2.  Se aprobă furnizarea serviciilor de apă  în temeiul acordului de 

baza, a avizului de racordare emis de SC Contranscom Benta SA in anul 
2007 si a contractului de furnizare de apă. 

 
Art.3. Pe perioada de reglementare persoanele fizice şi persoanele 

juridice care au branşamentele executate şi utilizează serviciile de apă , vor 



achita contravaloarea serviciilor în baza înştiinţării de plată emise de către 
Primăria comunei Livezeni, în urma citirii contoarelor individuale. 
    Citirea contoarelor se va face de către angajaţii Primăriei: dl Banyai 
Istvan, dl Laszlo Ferenc, dl Cseh Andras si dl Magyari Hunor,până la data 
angajarii personalului sau delegarea serviciului prin intermediul unui 
contract de prestari servicii. 
     Art.4.În termen de 5 zile de la primirea facturii de la operator, se vor citi 
contoarele individuale.  
     Înştiinţările de plată vor fi emise în termen de 3 zile de la citire iar plata 
se va face în termen de 5 zile,la caseria Primăriei. 
     In perioada de iarna se va comunica indexul contorului de catre beneficiar 
pe baza de autocitire. 
     Art.5. Neachitarea contravalorii serviciilor în termen de 30 de zile de la 
data scadenţei, atrage după sine penalităţi de întârziere, stabilite conform 
reglementărilor legale  în vigoare, şi care se datorează începând cu prima zi 
după data scadenţei. 
     Art.6. (1)Tariful aplicat este cel prevăzut în contractul de furnizare  apa  
cu SC Contrascom Benta SA,nr.65/24.11.2015, respectiv: 3,3 lei/mc+tva 
pentru apă potabilă.  

Sumele vor fi încasate sub formă de taxe speciale în bugetul local. 
(2) Contraloarea serviciilor rezultă prin înmulţirea cantităţilor de apă 

cu tariferle de mai sus. 
     Art.7. (1) În cazul în care sumele nu vor fi încasate la timp, pentru a 
putea achita factura în termenul de 15 zile către operator, diferenţa de încasat 
va fi suportată din bugetul local şi recuperat ulterior. 

(2)Acei utilizatori ai serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare care 
nu vor achita contravaloarea serviciilor utilizate sau ocolesc obligatia de 
plata prin anumite mijloace, branşamentele acestora nu vor fi predate 
operatorului. 
      Art.8.În cazul în care vor exista pierderi, acestea vor fi suportate din 
bugetul local. 
      Art.9. Cu aducerea la îndeplinire a celor de mai sus se încredinţează 
primarul comunei Livezeni prin aparatul de specialitate. 
 
     Art.10. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Prefectului judeţului Mureş 
- Primarului comunei Livezeni 
- Viceprimarului comunei Livezeni 
- Afişare spre cunoştinţă publică 

 
 
 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         Contrasemnează, 
                     Toldi   Gyongyike                  Secretar 
                                                 Hangan Aurelia 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 0 voturi, 0 împotriva şi 0 abţineri. 


