
ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
      CONSILIUL LOCAL

                                                   HOTĂRÂRE

          Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară in data de 25.08.2015,
       Având  în  vedere  Proiectul  de  hotărâre  şi  Avizul  Comisiei  de  specialitate  nr.  5  pentru  
administratie publica locala, juridica, disciplina, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si  
a  libertatii  cetatenilor  din  cadrul  Consiliului  Local  al  municipiului  Caransebeş,  Raportul  nr.  
21364/19.08.2015  al  Compartimentului  Protectia  Mediului  din  cadrul  Primariei  municipiului  
Caransebes,

 Vazand prevederile art. 39 alin. (5) din Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa  
si canalizare  cu modificarile si completarile ulterioare si O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al  
contraventilor cu modificarile si completarile ulterioare,

 Tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
 În temeiul art.  36, alin. (1) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică  

locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se stabilesc in baza Legii nr.241/2006 urmatoarele fapte care constituie contraventii in  
domeniul serviciului de alimentare cu apa si canalizare si sanctiunile aplicabile:

             a)  Furnizarea de catre operatorul S.C. AQUACARAS S.A. de apa cu mal sau alte impuritati  
constatate optic sau microscopic, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
       b) Reducerea presiunii la reteaua de alimentare din alte cauze decat cele naturale si fara a  
exista o autorizatie de interventie in sistem, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.  

c) Blocarea sistemului de alimentare cu apa sau canalizare menajera din cauza operatorului  
SC AQUACARAS SA sau neintervenirea acestuia in maxim 24 de ore pentru repunerea in functiune a  
instalatiilor avariate, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
         d) Nerespectarea perioadei de intrerupere a serviciului de alimentare cu apa, anuntata de catre  
operator, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.500 lei.
        Art.  2  . Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului Caransebeş  
prin Compartimentului Protectia Mediului si S.C. AQUACARAS S.A.
      Art.  3  .   Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 48, alin. (2),  
art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,  
cu modificările şi completările ulterioare, la:

- Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş; 
- Compartimentului Protectia Mediului;
- Compartimentul Taxe si Impozite;
-  SC AQUACARAS SA  Caransebes;
-  SC AQUACARAS SA  Resita;
- Directia Economica;
- Biroul Audit Intern;
- Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                              L.S. Consilier, Todorescu Lazar  
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