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Consiliul Local al Comunei Tureni, intrunit în şedinţa ordinara din data de 13.06.2017 
Analizând proiectul de hotarare, prin care se propune aprobarea cantitatii de apa uzata 

evacuata de consumatorii casnici in reteaua publica de canalizare a Comunei Tureni  
Ţinând cont de Studiul efectuat, prin care se subliniază faptul că, în cazul consumatorilor 

casnici, Cantitatea de apă uzată evacuată, reprezintă o cotă procentuală, de 80 % din cantitatea totală 
de apă rece furnizată,  

În temeiul dispoziţiilor art.177 din Regulamentul-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr.88/2007 care prevede faptul că:    

Art. 177. - (1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatorii casnici, stabilită în cadrul 
contractului de prestare/furnizare a serviciului, reprezintă o cotă procentuală, de regulă, între 80 şi 
100% din cantitatea totală de apă rece furnizată, prin hotărâre a autorităţii administraţiei publice 
locale, pe baza unui studiu de specialitate efectuat de un institut de specialitate.  

   (2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi 
egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o 
cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va 
stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de 
operator.  

   (3) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua 
de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se 
va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.  

Văzând  avizul favorabil dat   proiectului de hotărâre de către comisiile nr. I, II, III  
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 

Local Comunei Tureni şi procesul-verbal al şedinţei; 
 Fiind îndeplinite prevederile articolelor 44 şi 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul  Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice; Ordinul nr. 
88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
art. 36 şi următoarele din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă şi Canalizare, încheiat la data de 21.09.2007; art. 18 alin. (2) lit. ,,d” din Statutul  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apa Văii Arieşului; a drepturilor conferite prin articolul 36 şi articolul 
115, alineatul 1, litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 -  Cantitatea de apa uzata  evacuata de utilizatorii casnici in reteaua publica de 
canalizare reprezinta  o cota procentuala de 80% din cantitatea totala de apa rece furnizata . 
 Art.2 - Se mandateaza reprezentantul Comunei Tureni in AGA  Asociatia de Dezvoltare 
intercomunitara „Apa Văii Arieşului” sa voteze conform prevederilor art. 1 şi să avizeze favorabil 



modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pentru localitătile din 
cadrul ADI’AVA”  .  
 Art.3 - Prezenta hotărâre are un caracter normativ. 
 Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotǎrâri se încredinţeazǎ Primarul Comunei 
Tureni, Asociatia de Dezvoltare intercomunitara „Apa Văii Arieşului” şi Compania de Apă Arieş 
S.A. 

Art.5 - Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul 
prevăzut de lege către:            

- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
- Publicat pe site-ul Comunei Tureni 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MUREŞAN DANIEL                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată , cu modificările 
şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          11   
 Nr. consilieri prezenţi    =  11                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                      „ Abţineri ”                =          0 

 


