
ROMANIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind  aprobarea Organigramei,  Statului de funcții 

respectiv a grilei de salarizare a Operatorului regional al serviciului 

 de alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. 

 

 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 

07.01.2021;   

    Având în vedere:   

Referatul de aprobare nr. 4209/31.12. 2020 al primarului comunei Suseni privind 

necesitatea, aprobarării Organigramei,  Statului de funcții respectiv a grilei de salarizare a 

Operatorului regional al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea 

AQUASERV MAROS S.R.L.; 

Raporturile de avizare nr. 4210/31.12.2020 al Compartimentului urbanism, al 

Comisiei economico financiare, amenajarea teritoriului și urbanism și al Comisiei de 

agricultură, protecția mediului și turism; 

H.C.L. nr. 25/2020 privind înfiinţarea operatorului regional al  serviciului de 

alimentare cu apă şi  de canalizare, societatea Aquaserv Maros S.R.L, cu modificările 

ulterioare; 

H.C.L. nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al  Comunei Joseni, către Societatea Aquaserv 

Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de utilitate publică de 

alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi Comuna Suseni 

     Ținând cont de: 

- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, 

republicată; 

- prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 

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

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 

- prevederile  Legii  nr. 273/2006 – privind  finanţele publice locale,  cu modificările şi 

completările ulterioare;    

- prevederile art. 40 şi urm. al Cap.V, Secţiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,   

     - prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,  cu modificările 

şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile  O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa 

corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 

111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind 

guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  Ordonanta 26/2013 privind întărirea 



disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile 

administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o 

participaţie majoritară, cu modificările și completările ulterioare;  

 -prevederile art. 28 alin.(2), lit. a din Legea serviciilor comunitare de utilități publice 

nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  prevederile Legii nr. 

241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  

În temeiul  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și lit. d, alin.(3) lit. c, alin. (7) lit. n, art. 106 

alin.(3), coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul 

Local al Comunei Suseni: 

 

 

HOTĂRĂŞTE 
 

 

Art. 1. Se aprobă  Organigrama și Statul de funţii al Operatorului regional al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, Societatea AQUASERV MAROS S.R.L, 

conform anexelor nr. 1 și nr. 2. 

Art. 2.   Se aprobă grila de salarizare al Societății AQUASERV MAROS S.R.L, 

conform anexei nr. 3. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se mandatează 

reprezentanții Consiliului Local al Comunei Suseni în Adunarea Generală a Societății 

AQUASERV MAROS S.R.L. 

Art. 4. Prezenta hotarare se comunică Primarului comunei Suseni, Instituţiei 

Prefectului Judeţului Harghita și S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 

 

 

 

Nr. 4 

din 7 ianuarie 2021 

 

 Președinte de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

                      Secretar general uat 

 BÁLINT Ștefan-Tibor        KOVÁCS Ileana-Éva 

 

            

 

 

 

 
 


