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Privind modificarea i completarea ROF i a Caietului de sarcini
pentru serviciul de alimentare cu apa i canal de la SC Apa Serv Trotu SRL
Consiliul Local al orapilui Comane0i, jud. Baal";
Aver nd in vedere:
- Referatul nr.2777/19.10.2012 al d-lui Patulea Florin Mihail - administrator, prin care
solicita aprobarea modificarii si completarii ROF si a Caietului de sarcini pentru serviciul
de apa canal ale SC Apa Serv Trotus SRL Comanesti ca urmare a prelua'rii in adrninistrare a
Statiei de epurare biologica ape uzate din proprietatea Orasului Comanesti;
- HCL nr.102/26.09.2012 privind darea In administrare catre SC Apa Serv Trotus SRL a
Statiei de epurare biologica a apelor uzate, pluviale, inclusiv a celor vidanjate;
In conformitate Cu:
- Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati publice, actualizata ;
- Legea 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare, actualizata;
- Ordinul nr.89/2007 emis de ANRC pentru aprobarea Caietului de sarcini — cadru al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare publicat in MO nr.324/2007 ;
- Hotararea Guvernului 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 187
din 20.03.2002
•
- NSSM 19 — Norme de sanatate i securitate in munca pentru epurarea apelor uzate si din
procese tehnologice;
- Legea nr.31/1991, privind societatile comerciale, actualizata;
Tinand cont de rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local al orasului Comanesti;
In temeiul art.36, alin.2 lit.a) si al art.45 din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica localà, republicata si actualizata, adopta urmatoarea
Art.! Consiliul Local al orasului Comanesti aproba modificarea si completarea
Regulamentului de Organizare si Functionare si a Caietului de Sarcini pentru serviciul de
apa si canal din SC Apa Serv Trotus SRL conform Anexelor nr.1 i nr.2 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau,
Primarului orgului Comaneti, SC Apa Serv Trotus SRL, Statiei de epurare biologica a
apelor uzate i pluviale, inclusiv a celor vidanjate Comanesti, Directiilor si Serviciilor
interesate, pentru ducere la
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