ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCE$TI
CONSILIUL LOCAL
Cu privire

PRorEcr

or norAnAne

la: privind mandatareareprezentantului Comunei FrAncegti, in

'APA VAlcea", sd
Adunarea Generald a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari
prelul pentru apa potabild gi tariful pentru canalizare-epurarepentru. serviciile
aprobe
'publice
de aiimentare cu apa gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S'A'pe
a
intreaga arie de operare 9i modificarea 9i completarea, prin Act adi[ional,
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i
canalizare ni. t /200-8, cu m od ifi cd ri le gi co m pletdri e u lterioa re
.

I

Primarul comunei Francesti, PAMSCHIV DANIEL FLORIN

public5 la data de 30'06'2021
Consiliul local al comunei Frincesti intrunit in gedinlH ordinard
de ...,. consilieri din totalul de 15 in funclie, gedin!5 condus5 de

la care participa un numir

domnul consilier Boncea Alexandru Alin
LUAND IN CONSIDERARE:
privire la
-referat de aprobare nr. 575t1 09,06,2021 a primarului comunei Francegti cu
inilierea proiectului de hotbr6re;
-referatui nr. 5750 din 09.06.2021 intocmit de viceprimarul localit5lii;
-Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot5r6re,
intocmit de citre secretarul localitbtii, nr. ""'1"""""|
-H.C.L.nr. 48 din 07 .12.2007 privind asocierea Comunei Franceqti, cu J.y{etul.VAlcea,
infiinlirii Asociatiei de
municipiile, oragele gi unele comune din judelul V6lcea, in vederea
Dezvoitare I ntercom u nitard"APA VAlcea" ;
de
-Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 9i
cum a fost modificat 9i
canalizare nr.1/200g, c, midificdriTe gi completdrile uiterioare, aga
completat prin Actul adilional nr.92 din 16'03 '2021',
-adresa Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitard "APA V0lcea" nr'274 din
27'05 '2021',
2T.os.2o2t, inregistrati la Primdria comunei Fr6ncegti sub nr. 5390.din
- rapoartele de avizare ale comisiei pentru invSl6m6nt, culte,. s6n5tate, cultura, protectie
programe, dezvoltare economico-sociala,
sociala, activitati sportive si de agrement, comisiei pentru
fiiante, administrarea domeniului public si privat al localitatii,
piot..iiu mediului, buget
-comunala,
servicii si comert, comisiei pentru administratie publica locala,
agricultura, gorpodurie
publice, a drepturilor
iu"iiJice, ap5iarea ordinii publice si linistii
-adresete op"iriorriui Apavil S.A nr. 11.829 din 21.04.2021, nr. 12.277 din 27,04'2021
nr- 225
gi nr. 14.gs2 din 21 .os.zoz1, inregistrate la Asocialie sub nr. 222 din 22.04.2021,
din 27 .04.2021 9i nr. 262 din 21.05'2021''
-Avizul A.N.R.S.C. nr.g06.110 din 20.04.2021 privind ajustarea prelului qi a tarifului
de alimentare cu ap6 gi de canalizare pentru intreaga arie de operare,

-

cetatenilor;

pentru serviciile

Apavil

pentru

-memoriul justificativ prin care operatorul Apavil S.A.
preluluigi a tarifului;

in conformitate cu

:

s'A';

. Le oportunitatea
-, -r. .-21^L^^ ajustdrii
^,
prezinti

- art'8 alin'(3) lit'o')Fi k) 9i art.10 alin.(5) din Legea
serviciitor comunitare de utititdti
publice nr.51 12006, republicatS, cu modificdiile gi
'
completdrile ulterioare;
- art'35 alin'(8).din Legea serviciului de'alimentar"
9i de canalizare
nr.241 12000 repu br icati, cu modificdrire gi
",
"pa
com ptetarire u rterioare
;
- ordinului pregedintelui A.N.Rs c 'privini aprobarea Metodologiei
de stabitire,

ajustare sau modificare^a prefurilor gi tarifeior pentru
serviciile publice de alimentare cu
apd gi de canalizare nr.65/2007;
-statutului Asocia{iei de Dezvoltare tntercomunitari 'ApA
V6lcea,,,
vsrvvq vu
modificirile si
complg^tirile urterioare;
' cu rrrv,rrrucrrr
In temeiul art. 139 alin. 19i
.a1,196 alin.(1) lit.a) din oUG nr.57/201g privind codul
administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioaie, propune urmdtoarea :
,

HOTARARE
Art'1 Se mandateazd reprezentantul comunei Francegti,
in Adunarea Gene rald a
Asocialiei de Dezvoltare tntercomunitare 'APA Valcea"
sa aprboe
vvv
in
rrr rr..rrrrsrs
numele Dr
gi pe
seamp
Ps Sea
comunei FrAncegti:

v

1'preful pentru api potabil5.gi tariful pentru canalizare-epurare
pentru serviciile
publice de alimentare cu ape
de
canaliiare-epurare
9i
furnizate de Apavil s.A.pe
intreaga arie de operare, ajustate cu infla{ia gi aviz'ate
de n.rrr.n.s.c. conform avizului
nr.906.110 din 20.04.2021, dupi cum urme azd:
Pre,t/tarif

PreUtarif

cu TVA

firi

pentru populalie
(lei/mc)

TVA

pentru rest utilizatori
(lei/mc)

apapota@
gi distribuiti pentru intreaga arie
de operare

Canalizare-epurare
pentru lntreaga arie de operare

Prelurile la apd potabitd gi tarifele la canalizare-epurare
pentru poputalie conlin T.v.A. in
cotd de_9%o, iar pentru restul utitizatorilor ru ,oiyii
i.i.1.
Pre{ul pentru apd potabild produsd, tianspoiatd gi
distribuitd pentru intreaga arie de
operare gi tariful pentru canalizare-epurare pentru
intrea.ga
de operare s-au determinat pe
baza inftuen{eror primite in costuri p6nd ra niieiut
riinii ipritie ^arle
2021.

z. modificarea gi completarea, prin Act adilional, a

Contractului de delegare a
cu modificdrile 9i
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi canalizare nr'1/2008,
prevdzut in anexa care face parte
completirile ulterioare, potrivit proiectului de act adilion al
integrantd din prezenta hotdrOre'

"APA VAlcea" sd
Art.2 Se mand aleazd Asocialia de Dezvoltare lntercomunitard
pe seama Comunei
semneze, prin reprezentantul sau i<lgaf - Pregedinte, in numele 9i
g.estiunii serviciilor publice de
FrAncegti, Actul adi!ional la contrartul de delegare a
completdrile ulterioare' ce se
alimentare cu apa gi canalizare nr. 1t2OO8, cu modificdrile 9i
va incheia cu operatorul regional APAVIL S'A'

"APA VAlcea" vor duce la
Art.3 primarul gi Asocialia de Dezvoltare lntercomunitard
indeplinire prevederile prezentei hotdrAri'
general la.lnstitulia
Art.4 prezenta hotirare va fi comunicatd de cdtre secretarul pentru aducere la
judetul valcea, Primarului, ADI "APA VAlcea" 9i afigare

Prefectului cunogtin!6 PublicS.

INITIATOR
PRIMA&

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GE
ITRASCU

Fr6ncesti, judetul Valcea, 09.06'2021

Judelul Vilcea
Consiliul local FrAncegti

la HCL

Anexa nr.1
din 30.06.2021

nr.

Propunere privind modificarea art.36 din partea Dispozilii generale din
contractul de detegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare Gu apa 9i
canalizare nr.ll2OOgJcu modi-ticarile gi completdrile ulterioare, dupi Gum urmeazd:
1.Si
"-- se
-;inelimine urmitoarele prevederi:

an, prin actualizarea planului de,afaceri al operatorului,
in care aceste
se va estima necesitatea de ajustari de preturi/tarife suplimentare. in cazul
pregati
un studiu in
cresteri de preturi/tarife suplimentare sunt necesare, operatorul va
prin
acest sens, care va fi supus aprobarii fiecarei Unitati Administrativ Teritoriale,

piim jumatate a fiecarui

intermediul Asociatiei.

Preturileffarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile aparute ulterior
semnarii delegarii gestiunii.
preluril6 gi tarifele pentru plata serviciilor de utilit6!i publice se propun de operator
gi se stabilesc, se ajusteazi sau se modifici prin hotdrAri ale Autoritdlii Delegante, dupi
oblinerea de citre operator a avizului ANRSC'
specialitate
HotdrArea Auiorita(ii Delegante va (ine seama, dupd caz, de avizele de
ale ANRSC.

primirea avizului
Autoritatea delegantd are obligatia ca in termen de 15 zile de la
ANRSC sa aprobe noile tarife propuse.
va
in cazul in care Autoritatea Deleganta nu prezinta un raspuns in termenul stipulat se
considera ca aceasta a acceptat noile tarife'
va
Aprobarea stabilirii, ajustSrii 9i modificSrii prelurilor gi tarifelor propuse de operator
la care asocialii
reveni Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard 'APA VALCEA" de la data
hotdrisc trecerea la tarif unic."

seintroduci urmitoarele prevederi:
-;,i;;diliite
unui pre! gi ale unui tarif unic pentru serviciile de alimentare cu apd 9i de
2. Se

modificdrile
canalizare furnizate de'operator pe intreaga arie de delegare, ajustirile sau
prevederilor-legale in
ulterioare ale nivelului acestora propuse de operator se aprobi,potrivit
vigoare, de citre A.N.R.S.C. in conformitate cu strategia de tarifare 9i cu formulele
la
prev6zute in contractul de delegare a gestiunii gi/sau in contractele de cofinantare, anexe
de
contractul de delegaresau, in llpsa uriei strategii oe tarifare, prin hotirAri ale Asocialiei
de
Dezvoltare lntercomunitard "APA VAlcea",in baza avizului de specialitate eliberat
A.N.R.S.C, gi cu respectarea mandatului Tncredin!at, in prealabil, de citre autoritSlile
administrativ -teritoriale membre ale Asocia[iei.
deliberative
-- --in ale unit6[ilor
sltualia in care autoritdtile deliberative ale unitililor administrativ-teritoriale nu se
pronunli asupra hotdrArilor privind acordarea mandatelor speciale in termen de 30 de zile
de la primirea solicitirii, se prezumS, potrivit legii, cd unitilile administrativ-teritoriale au
acceptat tacit delegarea atribuliilor lor.

in prezent, modalitatea de stabilire, ajustare sau modificare a prefului gi
a tarifului
pentru serviciile de alimentare cu ap5 gi de cbnalizSre
ggte reglementatd de dispozi{iilelegii
serviciului de alimentare cu api gi de canalizare nr.24112006,;publicatd,
cu modificSrile si
completirile ulterioare-, aleLegii serviciilor comunitare de
utilitdli publice nr.s jii=060,
republicatS, cu modificirile si completdrile ulterioare gi
are ordinului presedintelui
A'N'R'S'c ' nr'65t2o07,.privind aprobaiea Metodologiei de
stabilir", Ii'*irr"'.rr=,rlloificare
a prefurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare
cu api 9i de canaliz are .,,
INITIATOR
PRIMA&
PARASCH

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Jr,

FrAncesti, judetul Valcea, 09.06.2021

ROMANIA
JUDETUL vAlcne

coMUNA rnANcn$tI
Nr. 575U 09.06.2021
REFERAT DE APROBARE
Cu privire la: privind mandatarea reprezentantului Comunei FrAncegti, in Adunarea

Generald a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard "APA VAlcea", sd aprobe prelul
pentru apa potabita gi taritul pentru canalizare-epurarepentru serviciile publice de
alimentare cu api gi dd canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe intreaga arie de
operare gi modificarea gi completarea, prin Act adifiona!, a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i canalizare nr.1/2008,cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare

n

Asocialia de Dezvoltare lntercomunitare "APA V6lcea" prin adresa nr.274 din 27.05.2021
ne-a informat c6 prelul gi tariful petru serviciile publice de alimentare cu api se impun a fi
ajustate cu inflalia
, comunicAnd totodatd gi adresele operatorului Apavil S.A nr. 11'829 din
'12.277
din27.04.2021 gi nr.14.952 din 21 .05.2021, inregistrate la Asocialie
21.04.2021, nr.
sub nr. 222 din 22.04.2021, nr. 225 din 27.04.2021 gi nr. 262 din 21.05.2021, insolite de
avizul A.N.R.S.C. nr.906.1 10 din 20'04.2021.
Prelul ajustat este de 4,448lei/ mc, fdri TVA.
Prin proiectul de hotirire se propune
l. Mandatarea reprezentantul Comunei FrAncegti, in Adunarea Generali a Asocialiei de
aprobe in numele gi pe seama Comunei
Dezvoltare lntercomunitard "APA VAlcea"

si

FrAncegti:

1.preful pentru api potabild gi tariful pentru canalizare-epurare pentru servic.iile publice de
alimentare cu apd gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe intreaga_arie de operare,
ajustate cu inflaiia gi avizate de A.N.R.S.C. conform avizului nr.906.110 din 20.04'2021.
Z. modificarea gi completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a gestiunii
Aserviciilor fuolice de alimentare cu apd gi canalizare nr.1t2OO8, cu modificdrile 9i complelarlle
ulterioare, potrivit proiectului de act adilional prevdzut Tn anexa care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

ll. Mandatarea Asocia[ia de Dezvoltare lntercomunitari "APA Vilcea" si semneze, prin

reprezentantul s6u legal - Pregedinte, in numele gi pe seama Comunei FrAncegti, Actul adilional
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i canalizare
nr.llZOOg, cu modificirite gi clompletdrile ulterioare, ce se va incheia cu operatorul regional
APAVIL S.A.

lll.

Primarul gi Asocia[ia de Dezvoltare lntercomunitari "APA V0lcea" vor duce la

indeplinire prevederile prezentei hotSrAri.
In acest sens, vE propun spre dezbatere proiectul de hotdr6re iniliat,

PRIMAR,
Daniel Florin
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JUDEIUL VALCEA
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Nr. 5750 din 09,06.2021
s.! ,
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REFERAT
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rd "APA
Prin adresa nr.274 din 27.05.2021, Asocialia de Dezvoltare lt
cu
api se
publice
de
a
Vilcea" ne-a informat ci prelul 9i tariful petru serviciile
cu inflalia , comunicAnd totodati gi adresele operatorului Apavil S.A
impun a fi ajustate
-Oin

21.04.2021, nr. 12.277 din 27.04.2A21 9i nr.14.952 din 21.05'2021,
inregistrate la Asocialie sub nr. 222 din 22.04.2021, nr. 225 din 27.04.2021 9i nr. 262
din 21.05.2021.
Totodatd, a fost comunicat gi Avizul A.N.R.S.C. nr.906.110 din 20.04.2021 privind
ajustarea prelului gi a tarifului pentru serviciile de alimentare cu api gi de canalizare
pentru intreaga arie de operare, pentru Apavil S,A Tmpreuni cu alte acte,
Prelul ajustat este de 4,448leii mc, firi TVA.
Prin proiectul de hotir6re se va propune
Mandatarea reprezentantul Comunei FrAncegti, in Adunarea GeneralS a
Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitare 'APA V6lcea" sd aprobe Tn numele 9i pe seama
Comunei Fr0ncegti:

nr. 11.429

l.

1.prelul pentru ape potabilS gi tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile
publice de'alimentare cu api gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe intreaga
arie de operare, ajustate cu inflalia gi avizate de A,N.R.S.C. conform avizului nr.906.110
din 20.04.2021.

2. modificarea gi completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api gi canalizare nr.1/2008, cu modificdrile 9i
-ompletirile

.^,

ulterioare, potrivit proiectului de act adilional prevdzut in anexa care face parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

It. Mandatarea Asociafia de Dezvoltare lntercomunitare "APA V0lcea" si semneze,
prin reprezentantul siu legal - Pregedinte, in numele gi pe seama Comunei FrAnceqti, Actul
adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi
canalizare nr.1/2008, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ce se va incheia cu
operatorul regional APAVIL S.A.

lll. Primarul 9i Asociafia de Dezvoltare lntercomunitare 'APA VAlcea" vor duce

indeplinire prevederile prezentei hotdrAri,
Fa![ de cele expuse anterior, vd rog

sH analizali 9i sH

Viceprimar,
Dumitru- Flaviu

dispuneliin consecin!5

.
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:

Afisat azi,09.06.202L, ora t2,00, nr' 5752

la sediul primiriei comunei Fr6ncesti

ANUNT

nr

52l2oo3 privind transparenta decizionalS in
publicS intentia de supunere spre
administratia publicd, republlcata, aducem la cunostintS
hotdrdre privind privind
aprobare consiliului Local al comunei FrSncesti a Proiectului de
GeneralS a Asociatiei de Dezvoltare
mandatarea reprezentantului comunei Fr6ncesti, ln Adunarea
potabilS gi tariful pentru canalizareIntercomunitarS 'ApA V6lcea,,, s5 aprobe pretul pentru apa

in conformitate cu art. 7

din Legea

furnizate de Apavil
epurarepentru serviciile publice de alimentare cu apb si de canalizare-epurare
prln Act aditional, a contractului de
s.A.pe intreaga arie de operare si modificarea si completarea,
canalizare nr.1/2008,cu modificarile
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb si
si completirile ulterioare.

pot
Cetilenii interesati pot consulta proiectul de hotSr6re la sediul Primdrlei

face

de 30 iunie 2021'
propuneri, sugestii sau recomandSri pe marginea acestuia p6n5 la data

Informaui suplimentare pot

fi

obtinute de la domnisoara Dumitrascu Maria Lavinia,

secretar general Comuna Fr6ncesti.

Primar
PARASCHIV

Secretar General,

,

IEL FLORIN
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PRIMARIA COMTINEI FRANCESTI

::

= FRANCESTI
Tel;0250/76260l ; Fax: 0250/762755 e-mait fr"""rttipri**

oo'com

Nr. 5753/09.06.2021
PROCES VERBAL

Paraschiv Daniel Florin 9i
Incheiat astSzi 0g iunie 2o2l de cStre primarul comunei Fr6ncegti,
anunlului nr. 5752 din 09'06'2021
secretar general Dumitragcu Maria Lavinia cu ocazia afig6rii
privind : privind mandatarea
pentru .du..r.u la cunosJinlH publicH a Proiectului de hot6r6re
Asocialiei de Dezvoltare
Adunarea Generala
reprezentantului comunei Francegti,
potabila gi tariful pentru canalizareIntercomunitarS "ApA V6lcea", sH aprobe prelul pentru apa
furnizate de Apavil
gi
epurarepentru serviciile publice de alimentare cu apd de canalizare-epurare
prin Act adilional, a Contractului de
S.A.pe intreaga arie de operare 9i modificarea 9i completarea,
canalizare nr.U2008,cu modificdrile
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb 9i
9i complet5rile ulterioare.

a

in

Locul de afigare : avizier Consiliului local FrAncesti

si site -ul

Prim5riei comunei

FrAncegti.

administrativ, cu
conformitate cu prevederile oUG nr. 57lzoLg privind codul
nr' 5212003 privind
modificdrile gi completSrile ulterioare, precum 9i cu cele ale Legii
prezentul proces-verbal'
transparenla decizionalS in administralia publica, s-a intocmit

In

Primar

,

Secretar

ROMANIA
JUDETUL vAlcrn
coMUNA FRANCESTI

APROBAT
PRIMAR,
PARASCHIV

Nr. 5788/10.06.2021

i'n

n
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Raport de specialitate
La

Proiectul de hotdrSre cu privire la mandatarea repre

Comunei Frdncegti, Tn Adunarea Generald a Asociafiei de Dezvoltare
lntercomunitari "APA V6lcea", si aprobe pre{ul pentru apa potabilS 9i tariful pentru
canalizare-epurarepentru serviciile publice de alimentare cu api 9i de canalizare'
epurare furnizate de Apavil S.A.pe Tntreaga arie de operare qi modificarea 9i
completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu api gi canalizare nr.1/2008,cu modificirile 9i completirile
ulterioare
proiectul de hot|16re respectd prevederile art.B alin.(3) lit.d2)9i k) 9i art.10 alin.(5) din
Legea serviciilor comunitare de utilit5li publice nr.51/2006, republicat5, cu modific5rile 9i
completSri le ulterioare;
- art.35 alin.(B) din Legea serviciului de alimentare cu api 9i de canalizare
nr.24U2OO6 republicatS, cu modificdrile 9i complet|rile ulterioare;
- Ordinului pregedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a prelurilor 9i tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apd 9i de
canalizare nr.65

12007

i

-Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea",
complet5ri le ulterioare;
Prin proiectul de hot5rdre se propune

I.

9i

Generali a Asocia[iei
numele 9i pe seama

Mandatarea reprezentantul Comunei Frdncegti, in Adunarea

de Dezvoltare lntercomunitari 'APA V0lcea" si aprobe in

1

cu modific5rile

Comunei Fr6ncegti:

1.prelul pentru api potabili gi tariful pentru canaltzare-epurare pentru serviciile
publice de alimentare cu ape gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe
Intreaga arie de operare, ajustate cu inflalia gi avizate de A.N.R.S.C. conform avizului
nr.906.1 10 din 20.04.2021 .

2. modificarea gi completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api gi canalizare nr.112008, cu modificirile
gi completirile ulterioare, potrivit proiectului de act adilional previzut in anexa care face
parte integrantd din prezenta hotir6re.

ll.

Mandatarea Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA V6lcea" sd
semneze, prin reprezentantul siu legal - Pregedinte, in numele 9i pe seama Comunei
Fr6ncegti, Actul adifional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apd qi canalizare nr, 1tzool, cu
modificirile si completirile ulterioare,
se va incheia cu operatorul regional ApAVIL S.A.

lll. Primarul gi Asociafia de Dezvoltare lntercomunitard 'APA Vdlcea"
vor duce
indeplinire
prevederile prezentei hotdrAri.

la

Av6nd in vedere considerentele prezentate s-a elaborat proiectul
de hot5r6re pe care il
supunem aprobdrii consiliului Local al comunei Fr6ncesti.

Compaftiment Juridic,

Cj CSlugdriloiu

V

UUUGU.U.[, UMIIBEA
PRIMANA COMLINEI FRANCESTI

:
Tet.

025

0/7 6 2 6 0 1 ; Fax

;

0

25

FRANCESTI

0/7 6 2

7

5

5

::

e-mail :frances tiprimaria@yahoo.

c

om

Nr. 5789 din 10.06,2O2L
RAPORT

privind avizarea legalitilii proiectului de hotir6re conform alt. 243 din O.U.G. nr'
57 I zOLg privind Codul Administrativ
proiectul de hotfirfire privind ,, mandatarea reprezentantului Comunei Fr6ncegti, in
sH aprobe
Adunarea General5 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea",
publice de
prelul pentru apa potabilS 9i tariful pentru canalizare-epurarepentru serviciile
intreaga arie de
alimentare cu ap5 9i de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe
delegare a
operare 9i modificarea 9i completarea, prin Act aditional, a Contractului de
gestiunii serrriciilor publice de alimentare cu apH gi canalizare nr.U200B,cu modific5rile 9i
comPletirile ulterioare "

ComPetenla
potrivit prevederilor art. 139 alin. (1) 9i art. 196 alin.(l) lit.a) din ouG nr.57120L9 privind codul
proiectului de hota16re este de
administrativ, cu modiflc5rile 9i complet5rile ulterioare, aprobarea
competenla consiliului local.

Dreptul material art.B alin.(3) lit,d2)gi k) gi art.10 alin.(S) din Legea serruiciilor comunitare

de

utilitali publice nr.5U2006, republicata, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare;

aft.35 alin.(g) din Legea serviciului de alimentare cu ap5 gi de canalizare nr.24t12006
refublicat5, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;

-

^ - ordinului pregedintelui

a
A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare
prelurilor 9i tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu ap6 gi de canalizare nr.6512007i

-statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara'APA V6lcea", ct) modiflcarile 9i completarile ulterioare;

Vot:

pentru adoptarea hot5r6rii este necesar votul majoritSlii simple a consilierilor locali.

privind ,, mandatarea
Date fiind cele evocate anterior, avizez favorabil proiectul de hotbrdre
lntercomunitari
reprezentantului comunei Francegti, in Adunarea GeneralS a Asocialiei de Dezvoltare
,,ApA Vilcea,,, s5 aprobe pre{ul pentru apa potabilS gi tariful pentru canalizare-epurarepentru serviciile
operare
publice de alimentare cu api gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe intreaga arie de
gestiunii serviciilor publice de
qi modificarea gi completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a
qlterioare ".
alimentare cu api gi canaliza re nr.1t2OO8,cu modificirile si completdrile

;\
ai

