
ROMANIA

JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL FAUREI

HOTARARE
Privind incheierea unui contract de prestbri servicii cu Directia de S5nbtate

Publicb Neamt pentru monitorizarea calititii apei din f6ntdnile publice/ izvoarele

de pe raza comunei, la care accesul se face de pe domeniul public, alocarea in
bugetul local anual pentru perioada 202L-2023 a unor sume necesare executbrii

lucrdrilor de amenajare/renovare a f6nt6nilor publice 9i izvoarelor pentru

indeplinirea cerintelor prevdzute de Ordinul Ministerului Sbndtblii nr. tIgl20I4
pentru aprobarea Normelor de igienb si sbnitate publici privind mediul de viatb al

populatiei, cdt si construirea anual a cel putin o fAnt6nS pe domeniul public, p6nb

la punerea in functiune a sistemului public centralizat de furnizare a apei potabile

in toate localititile din comunS.

Consiliul local al comunei Fdurei, judetul Neamt, intrunit in sedintb publicb

ordinari, astdzi, 26.02.202L, in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1) gi

alin. (7), art. 136 si art. 139 din OUG nr.5712019 Codul administrativ

HOTA "STE:

Art. 1 Identificarea de cbtre aparatul de specialitate al primarului

comunei Fiurei a tuturor f6ntanilor publice si izvoarelor de pe raza UAT Fburei, iar

in cazul in care identificarea este deja realizatd, actualizarea anualS a situaliei

surselor de api mentionate mai sus si incheierea unui contract de prestbri servicii

cu Directia de Sbndtate Publicb Neamt pentru monitorizarea calitSlii apei, pentru

verificarea conformdrii la parametrii previzutl in Legea nr. 45812002 privind

calitatea apei potabile. in functie de rezultatele analizelor de laborator si de

recomanddrile D,S.P. Neamt, Primdria comunei Fdurei va asigura dezinfectia

fAntdnilor publice cu substanle dezinfectante care au aviz/ autorizalie emisd de

Comisia NafionalS pentru Produse Biocide. De asemenea, primbria va proceda la

avertizarea populaliei prin afigarea, la loc vizibil gi protejat, a inscrierilor <apa este

bunb de bbut> sau <apa nu este bund de bbut> sau <<apa nu este bunb de folosit

pentru sugari gi copiii mici>>, dupb caz.

Art. 2 Primdria comunei Fdurei va prevedea in proiectul de buget local din

fiecare an, pentru perioada 202I - 2023, dar numai panb la darea in folosinld a

unui sistem public centralizat de furnizare a apei potabile, sumele necesare

pentru finantarea si va asigura realizarea efectivi a lucrdrilor de amenajarel

renovare a fdnt6nilor publice si izvoarelor amenajate pe domeniul public sau pe

domeniul privat dar care au acces de pe domeniul public, in vederea indeplinirii

conditiilor impuse de Ordinul Ministerului SEnatbtii nr. II9l20I4 pentru aprobarea

Normelor de igienl si sbnitate publici privind mediul de viati al populatiei.



Att. 3 Solicitarile pentru verificarea calitbtii apei, lucr5rile de dezinfectie,
cat si lucrdrile de amenajarel renovare a fantanilor existente pe raza comunei se

vor face doar pentru f6nt6nile publice si izvoarele care indeplinesc cumulativ

urmdtoarele conditii:

a) fSnt6nile sunt construite si izvoarele cu o amenajare minimb sunt situate
pe domeniul public al comunei sau al judetului (de-a lungul drumurilor judetene

care traverseazd comuna) si cele care, degi sunt construite/ amenajate pe

proprietatea privatb a cetdtenilor, au deschidere la domeniul public al comunei

sau al judetului (de-a lungul drumurilor judetene care traverseazd comuna ) si

sunt accesibile publicului larg;

b) fantanile/ izvoarele deservesc cel putin trei familii din gospodbrii diferite.

c) proprietarii fantSnilor construite pe proprietatea lor privatS, care au

deschidere la domeniul public al comunei sau al judetului (de-a lungul drumurilor
judetene care traverseazb comuna) si sunt accesibile publicului larg isi dau in
prealabil acordul scris pentru prelevarea de probe in scopul verificdrii calitSlii apei,

pentru dezinfectarea apei si pentru realizarea lucrbrilor menlionate mai sus.

d) fSnt6na se afl5 situatb la o distantb de cel putin 10 m radial fati de orice

surs6 posibilS de poluare: grajd, cotete, platforme individuale de colectare a
gunoiului de grajd, fose septice vidanjabile, latrine, astfel inc6t sd nu afecteze

sdndtatea populatiei gi mediul.

Art. 4 Verificarea calitbtii apei, lucrbrile de dezinfeclie si lucririle de

amenajare/ renovare a tuturor fdntdnilor si izvoarelor mentionate mai sus se va

realiza pe parcursul anilor 2021 - 2023, proportional cate 12 fantani din numirul

total al fdtdnilor de pe raza comunei in fiecare an, procentul mentionat anterior

urm3nd si fie distribuit anual pentru fiecare sat din comuna Fdurei.

Art. 5 Primbria comunei Fburei va prevedea in proiectul de buget local

din fiecare an, pentru perioada 202L-2023, dar numai p6nb la darea in folosintb

a unui sistem public centralizat de furnizare a apei potabile, sumele necesare

pentru finanlarea lucrbrilor de construire pe domeniul public al comunei a cel

putin unei fAntani noi in fiecare an, daci p6nb la data aprobbrii bugetului local pe

anul respectiv existi solicitbri scrise de la minim 15 persoane din gospoddrii

diferite pentru fiecare fint6nb, gospodbrii situate la o distantd maximb de 300

metri de locul solicitat pentru realizarea lucrdrii. in situalia unor cereri

concurenre, vor avea prioritate in primul 16nd lucrbrile care deservesc un numbr

mai mare de persoane si apoi criteriul distantei cea mai mare de la locul

preconizat pentru executarea lucrSrii pAnd la cea mai apropiatb fAntAnb cu acces

de pe domeniul public. Pentru construirea unor f6nt6ni noi se va avea in vedere

respectarea conditiilor prevdzute de art. 77 alin. (2) din Ordinul Ministerului

Sinbtdtii nr. 119/ 2014 pentru aprobarea Normelor de igiend si sbndtate publicb

privind mediul de viatb al populatiei. Primiria comunei Fburei va asigura

realizarea lucrbrilor de construire a unor fAnt6ni noi in conditiile mentionate mai

sus pe parcursul anului calendaristic pentru care a fost aprobatb finantarea,



nefiind admisb prorogarea termenului de realizare a lucr5rilor dupd data de 31

decembrie a anului respectiv,

Art. 6 ln fiecare an, inainte de data adoptbrii bugetului local anual,

aparatul de specialitate al primarului va prezenta Consiliului local al comunei

Fiurei lista f6ntinilor publice si izvoarelor care vor beneficia in anul respectiv de

verificarea calitbtii apei, de lucrbri de dezinfectie si lucriri de amenajare/

renovare, c8t si propunerile pentru construirea a cel pulin unei fdnt6ni noi pe raza

comunei.
Art. 7 ln perioada 2O2L - 2023 finanlarea serviciilor de verificare a

calitbtii apei si dezinfectare a fantdnilor, lucrbrilor de amenajarel renovare a celor

existente si a lucrdrilor de construire de f6nt6ni noi se va aproba in fiecare an prin

hotbrAre a consiliului local de adoptare a bugetului anual al UAT Fdurei,

Realizarea lucririlor mentionate mai sus se va face prin incheierea de contracte

cu societdti specializate in domeniul constructiilor/ amenajdrii apelor, iar in cazul

atribuirii directe a contractului vor avea prioritate societbtile comerciale cu sediul

social pe raza comunei FEurei.

Art. 8 HotSrArea intrb in vigoare de indatd dupb aducerea ei la cunostinta

orimarului comunei Fdurei.
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