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HOTĂRÂRE 

 
Nr. 89 din 10.07.2008 

 
Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de 

sarcini ale serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 

Examinând expunerea de motive nr. 11135 din 07.07.2008 întocmită de Direcţia 
Tehnică şi înaintată de Primarul municipiului Roman;  

Văzând avizul favorabil nr. 19 din 09.07.2008 al Comisiei pentru Administraţie 
Publică Locală, Sport şi Turism şi avizul pentru legalitate nr. 11400 din 10.07.2008 dat 
de către Secretarul Municipiului Roman; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, ale 
Ordinului nr. 88/20.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi 
funcţionare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi ale Ordinului nr. 
89/20.03.2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini – cadru al serviciului de alimentare 
cu apă şi de canalizare; 
 În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „d” şi alin. 6, lit. „a”, pct. 14, art. 45, alin. 1 precum şi 
al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R a administraţiei publice locale;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare  al municipiului Roman, potrivit anexei nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
 

Art. 2 -  Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare al municipiului Roman, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. 
 

Art. 3 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Local Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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