
                                     
Consiliul local al municipiului Marghita

Hotararea nr. 41
Din 29.04.2009

- pentru aprobarea   unor  măsuri  pentru organizarea, funcţionarea şi gestionarea serviciilor 
publice de alimentare cu apă, canalizare şi salubrizare in municipiul Marghita

Luând act de HCL nr. 67 din 9 decembrie 2008 prin care s-a aprobat infiintarea Serviciului 
Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita ca serviciu public de interes local 
cu personalitate juridică ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Local Marghita

        Avand in vedere adresa SC Salubram SA  nr. 198 din 16.03.2009 
        In conformitate cu prevederile  

• Legii 31/1990 privind societatile comerciale cu modificările si completările ulterioare  , 
• a Ordinului 88 din 20.03.2007 ,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare
• a Ordinului 110 din 9.07.2007 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

salubrizare a localitatilor
• a  Ordinului  111  din  9.07.2007    privind  aprobarea  Caietului  de  sarcini-cadru  al 

serviciului de salubrizare a localitatilor şi Ordinul 89/2007 privind aprobarea Caietului 
de sarcini-cadru al serviciului  de alimentare cu apă, canalizare

• Legea   nr.  51  din  8  martie  2006 serviciilor  comunitare  de  utilitati  publice  cu 
modificările ulterioare

• Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare cu 
modificările ulterioare 

                  In baza art. 36 alin. 1 , alin. 2 lit. a, b, c si d, alin. 3 lit. b şi c , alin. 6 lit. a pct. 14 din 
Legea nr. 215/2001 , cu modificările si completările ulterioare

            Consiliul Local al municipiului Marghita, cu votul a 14 consilieri ”pentru” din 14 
prezenti
                                                      Hotărăşte:

Art. 1 Se aproba dizolvarea  şi radierea fără lichidare a SC Salubram SA  Marghita

Art. 2 Se aproba Regulamentul de organizare si functionare a serviciului de alimentare cu apă, 
canalizare a municipiului  Marghita  şi  Caietul  de sarcini al  serviciului  de alimentare cu apă, 
canalizare

Art. 3  Se aprobă Regulamentul  de organizare şi functionare a serviciului  de salubrizare  a 
municipiului Marghita şi Caietul de sarcini al serviciului de salubrizare

Art.  4  Organizarea,  functionarea  şi  gestionarea  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă, 
canalizare  ,  respectiv  salubrizare  se   va  realiza  prin  gestiune  directa  de  către  serviciul  nou 
înfiintat – Serviciul Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita 

   Art.  5 Prin grija  Compartimentului  juridic se vor incheia contractele  de gestiune directa 
pentru  serviciile  publice  prevăzute  la  art.  4  cu  noul  serviciu  infiintat-  Serviciul  Public  de 
Alimentare cu Apă, Canalizare şi Salubrizare Marghita 



 Art.  6  Prin grija  noului  Serviciu Public  de Alimentare  cu Apă,  Canalizare şi   Salubrizare 
Marghita se va face procedura la Registrul Comerţului in vederea dizolvării  si  radierii  fără 
lichidare a SC Salubram SA Marghita

       
       Art. 7 Prezenta se comunică cu :
                                      Primarul municipiului Marghita
                                      Institutia Prefectului Bihor
                                      Serviciu Public de Alimentare cu Apă, Canalizare şi  Salubrizare 
                                       Comp. juridic 

Presedinte de sedinta
 Butcovan Gavril      
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