ROMANIA
JUDETUL vAlcea

coMUNA FRANCE9TT
CONSILIUL LOCAL

PRorEcr oe norAnAnr
privind acordarea unui mandat special
reprezentantului Comunei Frdncegti, in vederea exprim5rii votului in Adunarea
GeneralS a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare 'APA V6lcea"
Primarul comunei Fr6ncegti, PAMSCHIV Daniel - Florin

Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, intrunit in gedintd ordinara la data de 18.04.2022 la
care particip5 un num5r de ...... consilieri din totalul de 15 in functie, gedintd condusS de domnul
consilier ERITOIU Ion - Emanoil;
LUAND Iru COruSTDEMRE:

-Referatul de aprobare nr. 3535/07.04.2022 al primarului comunei Frdncegti cu privire la
initierea proiectului de hotirdre;
-Referatu I nr. 3534I 07 .04.2022 intocm it de vicepri ma ru I loca it6ti i ;
-Jin6nd seamana de raprtul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hot5rdre,
intocmit de c5tre secretarul localit5tii, nr. .....1........;
-H.C.L.nr. 48 din 07.L2.2007 privind asocierea Comunei FrSncegti, cu Judetul V6lcea,
municipiile, oragele 9i unele comune din judelul V6lcea, in vederea infiin!5rii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomu nitar5'APA V6lcea";
-adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari '?PA V6lcea" nr. 75 din 0L.04.2022,
inregistratd la Prim5ria FrSncegti sub nr.3279 din 01.04.2022;
-adresele Apavil S.A. nr.6.960 din Lt,03.2022 gi nr.7.331 din L5.8.2A22;
-Avizul A.N.R.S.C. nr.953.087 din 28.02.2022, privind modificarea prelului 9i a tarifului pentru
serviciile de alimentare cu ap5 9i de canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru Apavil S.A;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap5 gi de canalizare
nr.U2008, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
-Decizia Consiliului de Administralie al Apavil S.A. nr.11 din 10.03.2022 prin care se avizeazd
modificarea prelului la apa potabilS produsS, transportat5 gi distribuitS Si a tarifului pentru
canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare a societ5lii Apavil S.A., conform Av[zului
A.N.R.S.C. nr.953.087 din 28.02.2022;
-prelul pentru brangare 9i alte seruicii-ap5, prelul pentru racordaregi alte seruicii-canalizareepurare 9i tarifele pentru serviciile conexe serviciului de ap5, respectiv seruiciului de canalizare
care vor constitui anexe la Contractul de delegare;
-rapoartele de avizare ale comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5ndtate, cultura, protectie
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru programe, dezvoltare economicosociala, protectia mediului, buget - finante, administrarea domeniului public Ai privat al localit6tii,
agriculturS, gospodarie comunala, servicii gi comer$, comisiei pentru administratie publica local5,
juridice, ap5rarea ordinii publice gi linistii publice, a drepturilor cet5tenilor;
I

tn conformitate cu prevederile:
-..art.B alin.(3) lit.d2)si k), art.10 alin.(5) 9i art.43 alin.(B) din Legea serviciilor comunitare de
utilit5li publice nr.51/2006, republicatd, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
- aft.Q5 alin.(B) din Legea seruiciului de alimentare cu ap5 Si de canalizare nr.24tlZOO6
republicatH, cu modific6rile 9i complet5rile ulterioare;
- Ordinului pregedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modifrcare a prelurilor 9i tarifelor pentru seruiciile publice de alimentare cu apd gi de canalizare

nr.6512007;
-Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara 'ApA V6lcea" , cu modificdrile si complet5rile
ulterioare;
In temeiul aft. 139 alin.1 9i art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul
administrativ, cu modificSrile 9i completirile ulterioare, propune urmbtoarea:

HOTANANE

Att.l

Se acord5 mandat special reprezentantului UAT Fr6ncesti, in Adunarea GeneralS a Asociatiei
de Dezvoltare Intercomunitar5 "APA Vdlcea" in vederea exprim5rii votului (favorabil nefavorabildoar in situalii justificate, potrivit legii), ?n numele 9i pe seama Comunei Fr6ncegti, cu privire la :

/

1,1- modificarea prelului pentru ap5 potabild si a tarifului pentru canalizare-epurare pentru

seruiciile publice de alimentare cu apd 9i de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A. pe
intreaga arie de operare, avizate de A.N.R.S.C. conform Avizului nr. 953.087 din Z}.O2.ZOZ2,
dupd cum urmeazS:
Nr.

cft.

Pret/Tarif
Specificatie

Cu TVA

pentru
popula!ie

(lei/mc)
1.

2.

ApE potabil6 produsi, transpoftat5
9i distribuit5 pentru intreaga arie
de operare

Canalizare-epurare
pentru intreaga arie de operare

Pre!/Tarif
fErS TVA

pentru
rest utilizatori

(lei/mc)

5toz

4,6L

4Fe

4,2L

Prelul la apd potabild gi tariful la canalizare -epurare pentru populalie conlin T.V.A. in cotd de
9%o, iar pentru rest utilizatori nu conlin T.V.A.
Prelul pentru apd potabild produsd, transpoftatd gi distribuitd pentru intreaga arie de operare
gi tariful pentru canalizare-epurare pentru intreaga arie de operares-au determinat pe baza
influenlelor primite in costuri pind la nivelul lunii februarie 2022.

- aprobarea prelului pentru brangare 9i alte servicii-api 9i a prelului pentru racordare 9i
alte servicii-canalizare-epurare, potrivit anexelor nr.1 9i 2 care fac parte integrant6 din
7..2

prezenta hot5r6re;

1.3

- aprobarea tarifelor pentru prestarea de c5tre Apavil S.A. a unor servicii conexe

serviciului de alimentare cu ap5, respectiv serviciului de canalizare, potrivit anexelor
nr.4 care fac pafte integrantd din prezenta hotirdre;

nr.3

Si

1.4 -modificarea 9i completarea, prin Act adilional, a anexelor la Contractul de delegare a
gestiunii seruiciilor publice de alimentare cu ap5 9i canalizare nr.1/2008, cu modific5rile 9i
complet5rile ulterioare,in sensul includerii prelurilor 9i a tarifelor aprobate la pct.1.1-1.3.
Aft.2 Se mandateaz5 Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 "APA VSlcea" (in situalia in
care se acordd mandat pentru vot favorabil) sd semneze, prin reprezentantul s5u legalPregedinte, in numele gi pe seama Comunei Frincegti, Actul adilional la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i canalizare nr.U200B, cu
modificdrile 9i complet5rile ulterioare, ce se va incheia cu APAVIL S.A .
Aft.3 Primarul gi Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 "APA V6lcea" va duce la
indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Aft.4

Prezenta hotirdre va fi comunicatb de c5tre secretarul general delegat la
Institutia Prefectului - judetul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului localititii,
ADI 'APA Vdlcea" 9i se va aduce la cunostin$a pubic6 prin afisare pe site-ul institutiei gi
in Monitorul Oficial Local.

INITIATOR
PRIMA&
DANIEL

.

FLORIN PAMSCHIV

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL DELEGAT/
ELENA - ANISOARA AVRAM

Fr6ncesti, judetul Valcea, L8.04.2022

ROM,A.NIA

vArcna
coMUNA nnAxcogu

JUDETUL

NR. 3535 DIN 07.04.2022

REFERAT DE APROBARE
Cu privire la: acordarea unui mandat special
reprezentantului Comunei Frinceqti, in vederea exprimlrii votului in Adunarea
Generald a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarl "APA Vf,lcea"
Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard "Apa VAlcea", prin adresa nr.75 din 01 .04.2022, nea infbrmat de solicitarea operatorului regional Apavil SA de a modifica preful qi a tariful pentru
serviciile publioe de alimentare cu apa qi canahzare, comunicdnd totodatd qi adresele nr 6960 din
11.03.2022, avizul nr. 953087 din28.02.2022, decizia nr. l1 din 10.03.2022, adresa nr. 7331 din
15.03.2022, adresa nr. 4403 din 15.02.2022, nottficarea nr. 591 din 26.01.2022.
Pre{ul ajustat este de 5,02 lei/rnp, fErd TVA.
Prin proiectul de hotdrAre se va proplrne

I.

Mandatarea rept'ezentantului UAT FrAncesti, in Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard "APA Vdlcea" in vederea exprimdrii votului (favorabil I nefavorabil-doar in situatii
justificate, potrivit legii), in numele Ei pe seama Comunei Fr6nceqti, cu privire la :
1" 1- modificarea pre{ului pentru apd potabild qi a tarifului pentru canalizare-epurare pentru serviciile
publice de alimentare cu apd Ei de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A. pe intreaga arie de
operare, avrzate de A.N.R.S.C. conform Avizului nr. 953.087 din28.02.2022, dupdcum urmeazd:
Nr.
Crt.

Specificalie

Pre!/Tarif
cu TVA
pentru
populalie
(lei/mc)

1

Apd potabilS produs[, transportatd
Ei distribuitd pentru intreaga arie

Pre!/Tarif
frra TVA
pentru
rest utilizatori

(lei/mc)

5,02

4,67

4,59

4,27

de operare

2.

Canalizare-epLll'are
pentru intreaga arie de operare

Prelul la apd potabilci ;i tct"iful la canalizcrre -epurare pentru populalie conlin T.V.A. tn cotir de
iar pentru resl utilizcttctri nu con{in T.V.A.

9o%,

qi
pre{ul pentru apd potabild produsd, transportald ;i clistribtritit pentrur lntreaga arie de operare
clelerminal pe baza influen|elor
tariJul pentru canalizare-epur(ffe pentru intreaga arie cle operares-au
primite tn costuri pdnd la nivelul lunii.februarie 2022'

gi alte
prelului pentru branqare qi alte servicii-apa qi a prelului pentru racordare
parte integrantd din prezenta hotdrare;
servicii-canalizare-epurare, potrivit anexelor nr.1 ;i 2 care fac
1.2

-

aprobarea

a unor servicii conexe serviciului de
1.3 - aprobarea tarifelor pentru prestarea cle cdtre Apavil S.A.
nr.3 qi nr.4 care fac parte
alimentare cu ap6, rerp.ctiu serviciului de canahzete, potrivit anexelor
integrantd din Prezenta hotdrdre;

la Contractul de delegare a gestiunii
1.4 -modificarea qi completarea, prin Act adilional, a anexelor
modificdrile qi completlrile
serviciilor publice de alimentare cu apa Ei canabzare nr.1/2008, cu
la pct' 1 ' 1- 1 '3 '
ulterioare,in sensul includerii pre{urilor Ei a tarifelor aprobate
V61cea" (in situalia in care se acordd
Mandatarea Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard "APA
legal-Preqedinte, in numele qi pe seama
mandat pentru vot favorabil) s6 semn eze, prin reprezentantul s[u
gestiunii serviciilor publice de alimentare
comunei Franceqti, Actul adilional la contractr-rl de delegare a
ce se va incheia cu APAVIL
cu ap6 qi canalizare nr.1/200g, cu modif'rcarile gi con,pletdrile ulterioare,
S.A.

in acest sens, vd propun spre dezbatere proiectul

de hotdrAre

PRIMAR,
PARASCHIV DANIEL FLORIN

iniliat'

JUDEJUL VnlCen

coMUNA nnArucrgrr
NR.

3534 DrN 07.04.2022
Aprobat primar,
Paraschiv Daniel Florin
REFERAT

Prin adresa nr. 75 din 0L.04.2022, Asociatia de dezvoltare Intercomunitart
"Apa V6lcea" ne-a informat de solicitarea operatorului regional Apavil SA cu adresa nr
6960 din LL.03.2022, de modificare a pretului gi a tarifului pentru serviciile publice de
alimentare cu apa gi canalizare.

TotodatS s-a comunicat avizul A.N.R.S.C. nr. 953.087 din 28.02.2022, privind
modificarea prelului 9i a tarifului pentru serviciile de alimentare cu ap6 9i de
canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru Apavil S.A, impreun5 cu alte acte.
Pretul ajustat este de 5,02 lei/mp, fErE WA.
Prin adresa nr.7259 din 29.03.2022, operatorul regional Apavil SA a solicitat
spre aprobare Asociatiei 9i: pretul pentru brangare gi alte seruicii ap5, pretul pentru
racordare 9i alte servicii-calanizare-epurare, tarife pentru seruicii conexe seruiciului de
alimentare ap5, tarife pentru servicii conexe serviciului canalizare.
Prin proiectul de hot5rire se va propune

I.

Mandatarea reprezentantului UAT Frdncesti, in Adunarea General5 a
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare 'APA V6lcea" in vederea exprim5rii votului
(favorabil nefavorabil-doar in situalii justificate, potrivit legii), in numele 9i pe
seama Comunei Frdncegti, cu privire la :
1.1- modificarea prelului pentru ap5 potabil6 9i a tarifului pentru canalizare-epurare
pentru serviciile publice de alimentare cu ap5 ;i de canalizare-epurare furnizate de
Apavil S.A. pe intreaga arie de operare, avizate de A.N.R.S.C. conform Avizului nr.
953.087 din 28.02.2022, dupi cum urmeazS:

/

Nr.
Crt.

Prelfl-arif
Specificatie

cu TVA
pentru
populalie

(lei/mc)
1.

Ap5 potabilS produsS, transpoftatd
9i distribuit5 pentru intreaga arie
de operare

5,02

Prelfl-arif
fHrE

WA

pentru
rest utilizatori
(lei/mc)

4,6L

2,

4,59

Canalizare-ePurare
pentru intreaga arie de operare

4,2t

prelut ta apd potabitd gi tariful la canalizare -epurare pentru populalie confin T.V,A' fn
cotd de 9%o, iar pentru rest utilizatori nu conlin T'V'A'
prefut pentru apd potabitd produsd, transportatd gi distribuitd pentru intreaga arie de
operares-au
operare gi tarifut pentru canalizare-epurare pentru intreaga arie de
lunii februarie 2022.
determinat pe baza inftuenfetor primite in costuri pdnd la nivelul

9i a prelului pentru
2 care fac pafte
racordare 9i alte seruicii-canalizare-epurare, potrivit anexelor nr.1 9i
L.2

- aprobarea prelului pentru brangare 9i alte servicii-apa

integrant6 din Prezenta hotir6re;
seruicii conexe
1.3 - aprobarea tarifelor pentru prestarea de c5tre Apavil S.A. a unor
potrivit anexelor
serviciului de alimentare cu ap5, respectiv serviciului de canalizare,
nr.3 gi nr.4 care fac parte integrantt din prezenta hotSrare;
de
1.4 -modiflcarea gi completarea, prin Act adilional, a anexelor la contractul

nr.U200B,
delegare a gestiunii serviciilor publice de alirrrentare cu ap5 9i canalizare
cu modific6rile 9i complet5rile ulterioare,in sensul includerii prelurilor 9i a tarifelor
aprobate la Pct.1.1-1.3.

(in situalia Tn care
Mandatarea Asocialia de Dezvoltare Intercomunitare 'APA V6lcea"
s5u legalse acordd mandat pentru vot favorabil) sE semneze, prin reprezentantul
la Contractul de
Pregedinte, in numele 9i pe seama Comunei Francegti, Actul adilional
nr.1/2008, cu
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb 9i canalizare
complet}rile ulterioare, ce se va incheia cu APAVIL S'A '
modific5rile
9i

Fald de cele expuse anterior, vE rog

si

analizati Si sH dispuneli in consecintS.

Viceprimar,

Dumitru - Flavius CIOBOATA

