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norAnAnEA NR. 33
privind acordarea unui mandat special

reprezentantului Comunei Fr6ncegti, in vederea exprim5rii votului in Adunarea
GeneralE a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA V6lcea"

Consiliul Local al comunei Fr6ncegti, intrunit in gedint5 ordinara la data de 18.04.2022 la

care particip5 un numir de t4 consilieri din totalul de 15 in functie, gedint5 condus5 de domnul
consilier ERIJOIU Ion - Emanoil;

LUAND tt\ oezsRrrRe:
-Referatul de aprobare nr. 3535/07.04.2022 al primarului comunei Fr6ncegti cu privire la

inilierea proiectului de hot5rdre;
-Referatu I n r. 3 534/0 7 .04,2022 intocmit de vicepri ma ru I loca I it5ti i ;
-Jin6nd seamana de raprtul de avizare sub aspectul legalitdtii proiectului de hot5rdre,

intocmit de cdtre secretarul localitdtii, nr. 3568/08.04.2022;
-H.C.L,nr. 48 din 07.t2.2007 privind asocierea Comunei Fr6ncegti, cu Judetul V6lcea,

municipiile, oragele 9i unele comune din judelul V6lcea, in vederea infiin!5rii Asociatiei de

Dezvolta re Intercom u n ita r5'APA V6 lcea";
-adresa Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA Vdlcea" nr. 75 din 0L.04.2022,

inregistrat6 la Prim5ria Frdncegti sub nr.3279 din 01.04.2022;
-adresele Apavil S.A. nr.6.960 din 11.03.2022 9i nr.7.331 din L5.03.2022;
-Avizul A.N.R.S.C. nr.953.087 din 28.02.2022, privind modificarea prelului 9i a tarifului pentru

seruiciile de alimentare cu apd gi de canalizare pentru intreaga arie de operare, pentru Apavil

S.A;

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb 9i de canalizare

nr.U2008, cu modific5rile 9i complet5rile ulterioare;
-Decizia Consiliului deAdministralie al Apavil S.A. nr.11 din 10.03.2022prin care se avizeazd

modificarea prelului la apa potabil6 produsE, transpoftatS 9i distribuitS 9i a tarifului pentru

canalizare-epurare pentru intreaga arie de operare a societSlii Apavil S.A., conform Avizului
A.N.R.S.C. nr.953.087 din 28.02.2022;

-prelul pentru brangare 9i alte servicii-ap5, prelul pentru racordaregi alte servicii-canalizare-
epurare 9i tarifele pentru serviciile conexe serviciului de ap5, respectiv serviciului de canalizare

care vor constitui anexe la Contractul de delegare;
-Raportul de specialitate nr. 3538 din 07.04.2022 intocmit de compadimentul juridic;
-Avizul comisiei pentru inv5!5m5nt, culte, s5nState, cultura, protectie sociala, activit5ti

sportive gi de agrement nr. 33 din 18.04.2022;
-Avizul comisiei pentru programe, dezvoltare economico-social5, protectia mediului, buget

finan[e, administrarea domeniului public ai privat al localit5tii, agriculturS, gospodarie

comunal5, servicii gi comert nr. 33 din 18.04.2022;
-Avizul comisiei pentru administratie publicd localS, juridice, apdrarea ordinii publice gi

linigtii publice, a drepturilor cet5tenilor nr. 33 din t8,04.2022;



-Anunlul nr. 3536/07.04.2022 aducerea la cunogtint5 publicd a proiectului de hotSrdre;
-Procesul verbal nr. 3537 din 07.04.2022;

in conformitate cu prevederile:
- art.B alin.(3) lit.d2)si k), art.10 alin.(5) si art.43 alin.(B) din Legea serviciilor comunitare de

utilitdti publice nr.5U2006, republicat5, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
- art.35 alin.(B) din Legea serviciului de alimentare cu api Si de canalizare nr.Z4tlZOO6

republicat5, cu modific5rile 9i complet5rile 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 ap5 ;i de canalizare
nr.6512007;

-Statutului Asocialiei de Dezvoltare IntercomunitarS 'APA Vdlcea", cu modific5rile 9i
complet5ri le ulterioare;

In temeiul art. 139 alin.l gi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.c. nr.57120L9 privind Codul
administrativ, cu modificSrile 9i complet5rile ulterioare, cu un num5r de 14 voturi "pentru", 0 voturi
"abtineri" gi 0 voturi "impotrivS"a fost adoptat6 urm5toarea:

HOTAnAnT

Aft.1 Se acord5 mandat special reprezentantului UAT Fr6ncesti, in Adunarea GeneralS 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 Fr6ncegti, cu privire la :

1.1- modificarea pretului pentru ap5 potabilS 9i a tarifului pentru canalizare-epurare pentru
serviciile publice de alimentare cu ap5 si 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 ZB.O2.ZO22,
dupi cum urmeazS:

Nr.
cft. Specificafie

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

Pre!/Tarif
firi TVA
pentru
rest utilizatori

(lei/mc)

1. Apd potabilS produs6, transportati
9i distribuit5 pentru intreaga arie
de operare

sp2 4t6L

2. Canalizare-epurare
pentru intreaga arie de operare

4,59 4,2L

Prelul la apd potabild 9i tariful la canalizare -epurare pentru populalie conlin T.V.A. in cotd
de 9%, iar pentru rest utilizatori nu contin 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 pdnd la nivelul lunii februarie 2022.

L,2 - aprobarea prelului pentru brangare 9i alte servicii-apd gi a prelului pentru racordare 9i

alte servicii-canalizare-epurare, potrivit anexelor nr.1 9i 2 care fac parte integrant5 din

prezenta hot5rdre;

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

serviciului de alimentare cu ap5, respectiv serviciului de canalizare, potrivit anexelor nr.3 Si

nr.4 care fac parte integrantE din prezenta hot5r6re;

1.4 -modiflcarea 9i completarea, prin Act adilional, a anexelor la Contractul de delegare a

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apb gi canalizare nr.1/2008, cu modificirile 9i

complet5rile ulterioare,in sensul includerii prelurilor 9i a tarifelor aprobate la pct.1.1-1.3.

Aft.2 Se mandateaz5 Asocialia de Dezvoltare IntercomunitarH 'APA Vdlcea" (in situalia in

care se acord6 mandat pentru vot favorabil) sI semneze, prin reprezentantul siu legal-

Pregedinte, in numele gi pe seama Comunei Fr6ncegti, Actul adilional la Contractul de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap5 ;i canalizare nr.1/2008, cu

modific5rile 9i complet6rile ulterioare, ce se va incheia cu APAVIL S.A .

Art.3 Primarul 9i Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar5 'APA Vilcea" va duce la

indeplinire prevederile prezentei hot516ri.

Aft.4 Prezenta hot5rdre va fi comunicat5 de cdtre secretarul general delegat la

Institugia Prefectului - judetul Valcea pentru controlul de legalitate, primarului

localitSlii, ADI 'APA V6lcea" 9i se va aduce la cunostinla pubic6 prin afisare pe site-ul

institutiei gi in Monitorul Oficial Local.
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