
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin. (2) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”n” din Ordonanța de Urgență nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

d) art. 1 alin. (4) lit. ”h”, art. 3 alin. (1), art. 8, art. 24 alin. (1) lit. ”a”, art. 

28 și art. 43 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) art. 10 alin. (1), art. 12 alin. (1) lit. ”e” și ”l”, art. 17, art. 18 alin. (1) lit. 

”a”, alin. (2), art. 19 și art. 35 alin. (1), (2), (3) și (5) din Legea nr. 241/2006 a 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 

f) Hotărârea Consiliului local Mălini nr. 40 din 09 iulie 2018 privind 

înființarea și organizarea serviciului ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI – 

SERVICIUL APĂ-CANAL” serviciu public de interes local, specializat, cu 

personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului local Mălini, județul 

Suceava; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul 

comunei Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și 

oportunitatea proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și 

oportunitatea proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

Consiliul Local Mălini adoptă prezenta hotărâre:  
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H O T Ă R Â R E 
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Art. 1. Se aprobă darea în administrare și exploatare sistemul de alimentare 

cu apă și extindere a canalizării, realizate de comuna Mălini prin PNDR, către 

serviciul public ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI - SERVICIUL APĂ-CANAL”, 

serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, organizat în 

subordinea Consiliului Local al Comunei Mălini, judeţul Suceava. 

Art. 2. Se aprobă protocolul de predare-primire în administrare a activelor 

fixe ale sistemului de alimentare cu apă și extindere a canalizării, către serviciul 

public ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI – SERVICIUL APĂ-CANAL”, conform 

Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă prețul de 5 lei/mc pentru apa potabilă livrată de serviciul 

public ”CONSILIUL LOCAL MĂLINI – SERVICIUL APĂ-CANAL” la nivelul 

comunei Mălini, județul Suceava. 

Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către 

primarul comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentul financiar – 

contabil, impozite și taxe.  

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general 

al comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și 

Instituției Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin 

afișarea la sediul primăriei.  
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