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H O T Ă R Â R E A nr.5/2023 
privind aprobarea Regulamentului privind folosirea apei potabile 

în scopul stingerii incendiilor 
 
 

            Consiliul Local al comunei Ciumani, 
           Având în vedere: 
           - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.28/2022 prezentat de 
primarul comunei Ciumani cu privire la aprobarea Regulamentului folisirii apei 
potabile în scopul stingerii incendiilor 
           - Avizul consultativ  favorabil nr. 28/2022  al comisiei de specialitate pentru 

agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, 

administrația publică locală, cooperări interinstituționale din cadrul Consiliului Local 

Ciumani și raportul de specialitate nr.28/2022 al viceprimarului comunei Ciumani, 

           - faptul că în comuna Ciumani nu există apă industrială și pentru stingerea 

incendiilor se folosește apa potabilă din rețeaua publică de apă potabilă a comunei 

Ciumani. 

         Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2005, cu privire la organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă a comunei Ciumani,  
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea 

reorganizării Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din 
compartiment funcțional fără personalitate juridică în serviciu public de 
interes local cu personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului 
Local Ciumani precum dării în administrare și exploatare  a serviciului 
public și a sistemului de apă și canalizare a comunei, cu modificările și 
completările ulterioare, 

-  Legea nr.51/2006,a  serviciilor comunitare de utilități publice, republicată 
cu modificările și completările ulterioare, 

- Art.4 alin.(1) din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă 
potabilă și de canalizare,republicată cu modificările și completările 
ulterioare, 

- Art.8 litera b), art.10 alin.(1) și art.11 din Legea nr.307/2006 privind 
apărarea împotriva incendiilor, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, 

            Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală, și a Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, văzând procesul verbal de afișare  nr.5155/2022, 



            În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin. (2) lit.  d), alin. (7) lit. n) şi art. 

139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

 

 
                                              h o t ă r e ş t e : 
 
 
         Art.1. Se aprobă Regulamentul folosirii apei potabile în scopul stingerii 
incendiilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

           Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului 
comunei Ciumani și Serviciul  Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 
 
           Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică 
Primarului comunei Ciumani, Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, 
Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 
31 ianuarie  2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu un număr de 13  voturi pentru , 0 abţineri şi  0 voturi împotrivă, din numărul total de 
13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 


