
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA PÎRSCOV  
CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂRE  
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului  

“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”,  
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, 

organizat în subordinea Consiliului Local al comunei PÎRSCOV,judeţul Buzău 
         Consiliul Local al comunei PÎRSCOV,  
 Având în vedere: 

-expunerea de motive a  primarului comunei PÎRSCOV, 
înregistrată sub nr.  6645/ 20.10.2016; 
- raportul  de specialitate al compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei PÎRSCOV, 
înregistrat sub nr. 6646/ 20.10.2016; 
- raportul de avizare al comisiei pe domenii de specialitate din 
cadrul Consiliului local, înregistrat sub nr.6655 /20.10. 2016; 
-prevederile art.3 alin.(4), art.28 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4), 
alin.(6) şi alin.(7), din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
-prevederile art.19 alin.(2), din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
-prevederile art.42 alin.(1), art.45 din Legea 53/2003 Codul 
Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

          În temeiul art. 36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin.3 lit.b), art.45 alin.1 şi 
art.115 alin.(1) lit.a şi lit.b) din Legea 215/2001 a administratiei publice locale 
republicată, cu  modificările și completările ulterioare; 

  
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art.1 (1)Se aprobă înfiinţarea serviciului “CONSILIUL LOCAL 

PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei 
PÎRSCOV, judeţul Buzău, prin reorganizarea "SERVICIULUI ALIMENTARE 
CU APĂ".  
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(2) “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” se înfiinţează 
cu activitate financiar-contabilă proprie, cu patrimoniu propriu, va funcţiona 
pe bază de gestiune economică şi se va bucura de autonomie financiară şi 
functională, va fi subiect juridic de drept fiscal titular al codului unic de 
inregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale ale 
trezoreriei sau/şi la unităţile bancare şi va întocmi, în condiţiile legii, bugetul 
de venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale. 

(3“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” are ca principală 
sarcină furnizarea serviciului public de alimentare cu apă al comunei și 
administrarea, funcționarea și exploatarea sistemului de alimentare cu apă 
din comună, serviciu public care are ca formă de gestiune, gestiunea 
directă. 
 (4) Se aprobă ca obiect de activitate al serviciului “CONSILIUL LOCAL 
PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” astfel: 

                a) CAEN 3600 – Captarea, tratarea şi distribuţia apei; 
        b) CAEN 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate;  
(5) Serviciul “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” poate 

exercita şi orice alte activităţi industriale, comerciale, financiare, mobiliare, 
imobiliare sau de altă natură, dar numai din sfera  furnizării serviciului de 
alimentare cu apă, care au legătură directă sau indirectă cu obiectele 
principale de activitate sau care pot facilita realizarea acestora.  

(6) Se aprobă preluarea de către serviciul “CONSILIUL LOCAL 
PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” respectiv predarea de către " SERVICIUL 
ALIMENTARE CU APĂ" a gestiunii, pe bază de proces verbal, în 
conformitate cu anexa nr.1, la prezenta hotărâre.  

(7) Se aprobă numărul de personal al serviciului “CONSILIUL LOCAL 
PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” la nivelul a 3  posturi, organigrama, statul de 
funcţii şi structura acestuia fiind prezentate în conformitate cu anexele nr.2 şi 
nr.3 la prezenta hotărâre. 

(8) Se aprobă ca salarizarea personalului angajat al serviciului 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” să fie făcută în 
conformitate cu normele în vigoare privind sistemul de stabilire a salariilor de 
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar.   

Art.2 (1) Se aprobă ca sediul social/domiciliu fiscal al serviciului 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” să fie în incinta Primăriei 
comunei PÎRSCOV, situată în satul Pirscov,  nr.173 A, aşa cum reiese din 
contractul de Comodat, conform cu anexa nr.4 la prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă ca pe toate actele emise de serviciu să se menţioneze: 
"CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ " 
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Art.3 Se aprobă, ca până la data de 30.11.2016 pe bază de protocol,  
transmiterea în administrarea “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL  
APĂ” a bunurilor mobile şi imobile necesare funcţionării.  

Art.4 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al serviciului 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” pentru perioada până la 
sfârşitul anului 2016, în conformitate cu anexa nr.5 la prezenta hotărâre. 

Art.5 Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi 
exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza 
facturilor emise de serviciul “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL 
APĂ”, a contravalorii serviciilor furnizate, conform cu prevederile legale în 
vigoare. 

Art.6 (1) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile 
şefului de serviciu se stabilesc de către primar prin fişa postului, aprobată de 
către Consiliul Local PÎRSCOV. 

(2) Se aprobă fişa postului şef serviciu al serviciului “CONSILIUL 
LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, în conformitate cu anexa nr.6 la 
prezenta hotărâre.   

(3) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al serviciului 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ” se stabilesc prin fişa 
postului aprobată de către şeful de serviciu. 

(4) În exercitarea atribuţiilor, şeful de serviciu emite decizii, precum şi 
orice alte acte necesare desfăşurării activităţilor serviciului “CONSILIUL 
LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”. 
        Art.7 (1) Se împuterniceste, până la organizarea concursului de 
ocupare a funcţiei de Şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data 
adoptării prezentei hotărâri, domnul Duta Dumitru identificat cu C.I. seria XZ, 
nr. , eliberată de SPCLEP Pirscov la data de 05.05..2014, CNP   ca în 
numele Consiliului Local al comunei PÎRSCOV şi pentru serviciul 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV - SERVICIUL APĂ”, să ne reprezinte în faţă 
tuturor instituţiilor publice, a persoanelor fizice şi/sau juridice, etc. şi să facă 
toate demersurile necesare obţinerii certificatului de înregistrare fiscală, 
deschiderii de conturi la unităţile teritoriale ale trezoreriei şi/sau la unităţile 
bancare, obţinerii şi modificării de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte 
acte necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a serviciului 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV - SERVICIUL APĂ”.  
          (2) Se imputerniceste domnul Primar Mihai Daniel să organizeze 
concursurile de recrutare în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul 
serviciului “CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”. 

(3) Pentru ducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va 
înainta cereri, va face declaraţii, va depune şi va ridica documente,  
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reprezentându-ne cu puteri depline în faţa oricăror persoane fizice şi/sau 
juridice, instituţii publice, etc. 

(4) Prezentul mandat este valabil până la numirea de către Consiliul 
local al comunei PÎRSCOV a Şefului serviciului “CONSILIUL LOCAL 
PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, rezultat în urma concursului de ocupare a 
funcţiei de şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei 
hotărâri. 

(5) Se împuterniceşte Primarul comunei Pîrscov, domnul Mihai Daniel 
să emită dispoziţia de numire în funcţie a şefului serviciului “CONSILIUL 
LOCAL PÎRSCOV- SERVICIUL APĂ”, rezultat în urma 
concursului/examenului de ocupare a funcţiei de Şef serviciu.  

Art.8 Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare al 
“CONSILIUL LOCAL PÎRSCOV - SERVICIUL APĂ” în conformitate cu 
anexa nr. 7 la prezenta hotărâre. 

Art.9 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi 
încetează aplicabilitatea. 

Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte  
Primarul comunei PÎRSCOV – domnul Mihai Daniel.    

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică : 
                       - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
                       - Primarului comunei PÎRSCOV; 
                       - A.N.R.S.C.; 
                       - Compartimentelor de specialitate interesate. 
 

Presedinte de sedinta , 
 

Consilier Boboc Florinel 
Pirscov , 20.10.2016. 
Nr.38. 
                                                                            
                                                                                    Contrasemnează, 
                                                               Secretarul  comunei Pirscov: 
                                                                          
                                                                                 Calen Neculai 
 
 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei PÎRSCOV in sedinta din data de 

20.10.2016  cu respectarea prevederilor art. 45  alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei publice 
locale , republicata. , cu un numar de 15 voturi pentru ,  -abtineri si -voturi impotriva , din numarul total de 15 
consilieri in functie si 15  consilieri prezenti la sedinta. 

 
 
 
      Pag.4 din 4 


