CONSILIUL LOCAL
JUDETUL ARGES

AL COMUNEI DARMANESTI

HOTARAREA

Nr.

1312020

amplasarea in domeniul public a ciminelor de brangament
apartinind sistemului public de alimentare cu apa
JinAnd seama de Avizele Comisiilor de Specialitate ale Consilului Local

Dirmanesti, judelul Arge9.

Jindnd seama de dispozitiile art. 22 - 28 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
5112006 - Legea Serviciilor Comunitare de Utilit5[i Publice, cu ultimele modificari

si completari;

|inand seama de dispozitiile art. 10, 12 alin. (1) lit. e) si h), art. 17,18, 19
din Legea nr.24112006 - privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare,
rerepublicata,cu ultimele modificari si completari;
Potrivit prevederilor art. 129 alin. (2) Iit. c) din O.U.G. nr.5712019 privind
Codul administrativ;
In temeiul dispozitiilor art. 139 din din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ;

HorAnAgre:

Art. 1.

-

(1) Amplasarea in domeniul public

a ciminelor de brangament

apar[indnd sistemului public de alimentare cu apa;

(21 Cdminul de brangament se amplaseaza cAt mai aproape
proprietate, de regula la 1-2 m in exteriorul acesteia ;

Art. 2.

de limita

(1) Operatorul are dreptul sd intrerupd sau sd

de

sisteze

furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu ape, in condiliile legii, cu
notificare prealabild, Ia utilizatorii care nu gi-au indeplinit obligatiile prevazute la
art. 1 intr-un termen de 5 zile calendaristice de la data primirii instiintarii ;
(2) Utilizatorii sunt obligati sa nu obstructioneze si sd permitd citirea contorului,
daci acesta este amplasat pe proprietatea sa, in caz contrar Operatorul are
dreptul si intrerupd sau sd sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare
cu ap5, in condifiile legii, cu notificare prealabilS, intr-un termen de 5 zile
calendaristice de la data primirii instiintarii ;
(3) Utilizatorii sunt obligati sa sd nu execute lucrdri clandestine de ocolire a
contorului, sd nu modifice instalalia interioari de distribulie a apei potabile fdrd
avizul operatorului, si nu manevreze vanele din amonte de apometru gi si
foloseasci pentru interven[ii la instalaliile interioare numai robinetul sau vana din
aval de apometru, sd nu influenteze in niciun fel indica[iile contorului de apd gi sd
pistreze intacti integritatea acestuia, inclusiv sigiliile in caz contrar Operatorul

are dreptul sd intrerupd sau sd sisteze furnizarea/prestarea serviciului

de
alimentare cu apd, in conditiile legii, cu notificare prealabild, intr-un termen de 5
zile calendaristice de la data primirii instiintarii si achitarea unei taxe de bransare
ulterioara de 650 lei ;
(a) ln situatia in care reprezentantul operatorului constata cu ocazia citirii ca au
fost influentate indicatiile, integritatea sau sigiliile contorului de apa, acesta este
obligat sa sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa imediat.
Art. 3. - Amplasarea in domeniul public a ciminelor de brangament apa(inind
sistemului public de alimentare cu apa cAt mai aproape de limita de proprietate,
de regula la 1-2 m Tn exteriorul acesteia sa se efectueze numai in prezenta unui

reprezentant al Operatorului
Art. 4. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotirAri se insdrcineazd primarul
comunei Darmanesti si geful serviciului de alimentare cu apa si de canalizare al
comunei Dirmanesti, jude[ul Argeg;
Art. 5. Prezenta hotdrire va fi afigati pentru aducerea la cunostin[i publica gi
va fi comunicati lnstituliei Prefectului judelului Argeg 9i Consiliului Judetean
;

Arge9.
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