
ROMÂNIA 

JUDEłUL TIMI Ş 
COMUNA PECIU NOU 
CONSILIUL LOCAL  
 
 

HOTĂRÂRE 
privind completarea contractelor de  branşare-racordare şi utilizare a serviciului 

public de alimentare cu   apă      
 

 Consiliul Local al comunei Peciu- Nou; 
 Având în vedere referatul  cu nr. 6744 din 14.10.2008, întocmit de d-nul Poszar 
Tiberiu-referent superior  în cadrul compartimentului taxe şi impozite al Primariei Peciu-Nou, 
cu privire la  propunerea de completare a contractelor de furnizare a apei potabile, 

În conformitate cu prevederile legii nr. 326/2001 cu modificările ulterioare, legea 
serviciilor publice de gospodarie comunala; 

Având în vedere prevederile O.G.nr.32/2002, privind organizarea si 
functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare , aprobata prin Legea 
nr.634/2002; 
 Având în vedere prevederile HG nr. 373/2002 privind organizarea şi funcŃionarea 
AutorităŃii NaŃionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală 
ANRSC,cu modificările ulterioare; 

Având în vedere prevederile regulamentului propriu de organizare şi funcŃionare a 
serviciului  public de alimentare cu apa şi canalizare a comunei Peciu Nou 

În temeiul Legii nr. 215/2001 , privind Administratia Publica Locala republicată, 
Adoptam  prezenta   

 
H O T Ă R Â R E: 

 
Art 1-  Se aprobă completarea contractelor de  branşare-racordare şi utilizare a 

serviciului public de alimentare cu   apă  după cum urmează: 
- Citirea contoarelor va fi efectuată de angajaŃii serviciului de alimentare cu apă, de 

două ori pe an centralizat între 01-10 martie şi 01-10 septembrie; citirile se vor preda la 
compartimentul taxe-impozite din cadrul primăriei pentru operare în sistemul informatic de 
taxe-impozite la datele de 11 martie respectiv 11 septembrie. 

- Operarea citirilor  în sistemul informatic de taxe-impozite din cadrul primăriei Peciu 
Nou se efectuează în intervalul  11-20 martie, respectiv 11-20 septembrie;  

- Plata consumului de apă la casieria Primăriei Peciu-Nou  fără penalităŃi se 
efectuează în două tranşe, astfel: 21-31 martie şi 21-30 septembrie. 

Art.2- Până la data de 1 iulie 2009, este obligatorie instalarea contoarelor de apă la 
fiecare abonat în parte, sub sancŃiunea debranşării de la reŃea în caz contrar. 

Art. 3   -  Prezenta  hotarare , se  comunica  ; 
- cetatenilor  comunei  Peciu-Nou  ,  prin  afisare , 
- Compartimentelor  contabilitate  din  cadrul  Primariei  şi Liceului Teoretic Peciu-

Nou; 
- InstituŃiei Prefectuluii  judetul  Timis-DirecŃia controlul legalităŃii actelor 

Contencios-Administrativ . 
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