
ROMANIA
CoNSILIUL LOCAL FnnruCrgl i, :

JUDETUL VALCEA
norAnAnEA NR. 33

Cu privire la: mandatarea reprezentantului Comunei FrAncegti, in Adunarea Generald a
Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitara "APA VAlcea", sd aprobe prelul pentru apa potabild gi

tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice de alimentare cu apd gi de
canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A.pe intreaga arie de operare Ei modificarea gi

completarea, prin Act adifional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd gi canalizare nr.112008,cu modificirile gi completdrile ulterioare

Consiliul local al comunei FrAncegti intrunit in gedint5 ordinarE public5 la data de
30.06,2021 la care particip6 un num6r de 15 consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5
condusS de domnul consilier Boncea Alexandru Alin,

LUAND IN DEZBATERE:
- Referatul de aprobare nr. 575U 09.06.2021 a primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

^ilierea proiectului de hot5rdre;
- Referatul nr. 5750 din 09.06.2021 intocmit de viceprimarul localitSlii;
- H.C.L,nr.48 din 07.12.2007 privind asocierea Comunei FrAncegti, cu Judelul VAlcea,

municipiile, oragele gi unele comune din judelul VAlcea, in vederea infiin!5rii Asociatiei de
Dezvoltare I ntercom unitarS"APA VAlcea";

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api gi de
canalizare nr.112008, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, aga cum a fost modificat qi completal
prin Actul adillonal nr.92 din '16.03 .2021;

- adresa Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard "APA V6lcea" nr.274 din 27.05.2021,
inregistratd la Primdria comunei FrAncegti sub nr.5390 din27.05.2021;

- Raportul de specialitate nr. 57BBl 10,06,2021 Tntocmit de compaftimentuljuridic ;
- Jin6nd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitSlii proiectului de hot5r6re, intocmit de

c5tre secretarul localit5tii nr. 5789 din 10.06,2021;
- Avizul comisiei pentru invS!5m6nt, culte, s5n6tate, cultura, protectie sociala, activitati sportive

si de agrement nr. 33 din 23.06.2021 ;
- Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-sociala, protectia mediului, buget -

lante, administrarea domeniului public si privat al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, servicii si

comert nr. 33 din 23.06,2021 ;
- Avizul comisiei pentru administratie public5 localS, juridicS, apdrarea ordinii publice si linistii

publice, a drepturilor cetatenilor nr. 33 din 23.06.2021 ;
- adresele operatorului Apavil S.A nr. 11.829 din 21 .04.2021, nr. 12.277 din 27.04.2021 gi

nr.14.952 din 21.05.2021, inregistrate la Asocia[ie sub nr. 222 din 22.04.2021, nr. 225 din
27.04.2021 9i nr, 262 din 21.05.2021;

- Avizul A.N.R.S.C. nr.906.110 din 20.04.2021 privind ajustarea prefului gi a tarifului
pentru serviciile de alimentare cu api gi de canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru
ApavilS.A.;

-memoriul justificativ prin care operatorul Apavil S.A. prezintd oportunitatea ajustdrii
prefuluigi a tarifului;

- Anunlul nr. 5752109.06.202I privind aducerea la cunogtintd public5 a proiectului de
hotirSre;

- Procesul verbal de afigaj nr. 5753/09.06.202! ;
in conformitate cu - art.8 alin.(3) lit.d2)gi k) gi art.10 alin.(5) din Legea serviciilor

comunitare de utilitd{i publice nr.5'l 12006, republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;



- art.35 alin.(8) din Legea serviciutui de alimentare
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

- Ordinului pregedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea
modificare a prefurilor 9i tarifelor pentru serviciile publice
nr.6512007;

cu api gi de canalizare nr.24112006

Metodologiei de stabilire, ajustare sau
de alimentare cu apd gi de canalizare

lit.a) din OUG nr. 571 2079 privind Codut
un num5r de 15 voturi "pentru", 0 voturi

-statutului Asocia{iei de Dezvoltare rntercomunitard 'ApA V6lcea,, , cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

In temeiul art. 139 alin. (1) 9i art.196 alin. (1)
administrativ, cu modificarile si completarile urterioare, cu
,,ab!ineri" 9i 0 voturi jmpotriv5" a fost adoptat5 urmdtoarea:

HOTARARE
Art.1 Se mandateazd reprezentantul Comunei FrAncegti, in Adunarea Generald a

Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA VAlcea" sd apiobe Tn numele gi pe seama
Comunei FrAncegti: 

g
1.pre{ul pentru apd potabild 9i tariful pentru canalizare-epurare pentru serviciile publice

de alimentare cu api gi de canalizare-epurare furnizate de Apavil S.A. pe Tntreaga arie de
operare, ajustate c_u inflalia 9i avizate de A.N.R.S.C. conform avizului nr.g06.110 din iO.Oq.ZOZI,
dupi cum urmeazd:

Specifica[ie

Pre,t/tarif

cu TVA

pentru populafie

(lei/mc)

PreUtarif

fdri TVA

pentru rest utilizatori

(lei/mc)

Apd potabi li produsi, transportatd

gi distribuiti pentru intreaga arie

de operare

4,89 4,48

Canalizare-epurare

pentru lntreaga arie de operare

4,31 3,95

Pre{urile la ya polgoild Ei tarifete.la canalizare-epurare pentru popula,tie con{in T.V.A. in cotd de g%o,
iar pentru restul utilizatoritor nu contin T.V.A.

Pre,tul pentru apd potabitd piodusd, transporta? gi distribuitd pentru intreaga arie de operare qi tarifutpentru canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare s-au determinat pe baza influenletor pii*ite fn
costuri pdnd la nivelul lunii apritie 2021.



2. modificarea qi completarea, prin Act adilional, a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apa gi canalizare nr.112008, cu modificirile gi completdrile
ulterioare, potrivit proiectului de act adilional prevdzut in anexa care face parte integranti din
prezenta hotdrAre.

Art.2 Se mandateazd Asocia(ia de Dezvoltare lntercomunitard "APA VAlcea" sd semneze,
prin reprezentantul sdu legal - Pregedinte, in numele gi pe seama Comunei FrAncegti, Actul
adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api gi canalizare
nr.112008, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ce se va incheia cu operatorul regional APAVIL
S.A.

Art.3 Primarul gi Asocialia de Dezvoltare lntercomunitard "APA V6lcea" vor duce la
Tndeplinire prevederile prezentei hotdrAri.

Art.4 Prezenta hotirAre va fi comunicati de citre secretarul general la lnstitulia
P,qfectului - judelul Vdlcea, Primarului, ADI 'APA V6lcea" si afigare pentru aducere la
c-.,rogtin[5 publici.

gedint5, ContrasemneazS,
Secretar General,ndru AIin

tr'offi/s*^,Y'z
,1fu*,Dff.*
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Nr.33 din 30.06.2O2L
Comuna Fr6ncegti, judetul V6lcea




