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H O T Ă R Â R E A  NR.66/2010* 
  privind aprobarea modelului Contractului de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  şi a modelului   
ConvenŃiei de repartizare şi facturare individuală a consumului 

total de apă înregistrat la nivelul condominiului 
din municipiul Brad   

 
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 
propune  aprobarea modelului Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, precum şi a modelului ConvenŃiei de repartizare şi facturare  individuală a consumului 
total de  apă înregistrat la nivelul condominiului din municipiul Brad. 

łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Brad. 

În conformitate cu prevederile Legii  nr. 241/2006 - legea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului ANRSC nr. 90/20.03.2007 
pentru aprobarea Contractului cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare şi a Legii nr. 230/2007 privind înfiinŃarea, organizarea şi funcŃionarea asociaŃiilor de 
proprietari. 

În temeiul  prevederilor art. 36 alin. 6 lit. ,,a” pct. 14 şi art. 45 din Legea administraŃiei 
publice locale nr. 215 /2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 
  Art. 1 – Se aprobă  modelul Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu 
apă şi de canalizare în municipiul Brad, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  Art. 2 – Se aprobă modelul ConvenŃiei de repartizare şi facturare la consumatorii individuali 
a consumului total de apă înregistrat la nivelul condominiului din municipiul Brad, conform Anexei 
nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.    
  Art. 3 -  Prezenta hotărâre se va comunica: 

- InstituŃiei Prefectului Hunedoara Deva 
- Primarului municipiului Brad 
- Compartimentului  relaŃii cu AsociaŃiile de proprietari 
- SC APA PROD SA DEVA 
-     SC APA PROD SA DEVA – Centrul OperaŃional Brad 
-     AsociaŃiilor de proprietari 

 
BRAD, 31.05.2010   
                       
 
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ               Contrasemnează                

Kiszely Fabius Tiberiu                                            SECRETAR 
                        Epure Agnes 
 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut: 17 voturi ,,pentru”  

 


