
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA  D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
de aprobare a Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ț ce cuprinde modificarea
pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentru apa industrială, aț ș ț

tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operareș

Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă la data de 29 iunie  2020;ș ș ț
Având  în  vedere  referatul  de  aprobare  nr.4652/11.06.2020,  prezentat  i  sus inut  de  primarul  comuneiș ț

Dolje ti, domnul IOSIF OICAN, ini iatorul proiectului de hotărâre;ș Ș ț
Având în vedere raportul compartimentului nr.4653/11.06.2020, întocmit de viceprimarul comunei Dolje ti;ș
Având în vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dolje tiș ;
Având  în  vedere  Adresa  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS  nr.ț ș

415/22.05.2020;
Având  în  vedere  Raportul  ARSACIS  nr.  373/11.05.2020  cu  privire  la  solicitarea  APAVITAL  SA de

aprobare a  modificării  pre ului  pentru apa potabilă produsă,  transportată  i  distribuită,  pre ului  pentru apaț ș ț
industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare;ș

Având în vedere  Avizul  nr.  806950/29.04.2020 emis  de Autoritatea  Na ională  de Reglementare  pentruț
Serviciile  Comunitare  de  Utilită i  Publice  (A.N.R.S.C.)  privind  modificarea  pre urilor  i  tarifelor  pentruț ț ș
serviciile de alimentare cu apă i de canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA Ia i, Jude ul Ia i; ș ș ț ș

Având în vedere Adresa nr. 19354/29.04.2020 emisă de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobare a
modificării  pre ului  pentru  apa  potabilă  produsă  i  transportată  în  vederea  distribuirii,  apă  industrială  i  aț ș ș
tarifelor de canalizare i epurare;ș

Având în vedere  Adresa APAVITAL SA nr.  20114/05.05.2020 de înaintare a  Fi elor  de fundamentareș
pentru modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă i transportată în vederea distribuirii, apă industrială i aț ș ș
tarifelor de canalizare i de epurare;ș

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă iș
canalizare  nr.  48/2009,  încheiat  între  Asocia ia  Regională  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS  iț ș ș
societatea APAVITAL SA;

Având în vedere prevederile Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru iș

a statutului-cadru ale  asocia iilor  de  dezvoltare  intercomunitară cu obiect  de  activitate serviciile  de utilită iț ț
publice, cu modificările i completările ulterioare;ș
      Având în  vedere  prevederile  Legii  nr.  51/2006 privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice,  cuț
modificările i completările ulterioare;ș
      Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare,ș
republicată;
      În temeiul dispozi iilor art. 5 lit. k), art. 129 i art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codulț ș
administrativ,

H O T Ă R Ă  T E:Ș



Art. 1. – Se aprobă pre ul pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită pentru întreaga arie deț ș
operare, la nivelul de 4,42 lei/mc., exclusiv T.V.A.

Art. 2.–  Se aprobă pre ul pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,22ț
lei/mc., exclusiv T.V.A.

Art. 3. – Se aprobă tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,62
lei/mc., exclusiv T.V.A., din care:

- tariful pentru canalizare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,73 lei/mc., exclusiv T.V.A.
- tariful pentru epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,89 lei/mc., exclusiv T.V.A.
Art. 4. – Se aprobă Actul Adi ional nr. 37 ce cuprinde modificareaț , începând cu data de 01.08.2020,

a  Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare –ș
Dispozi ii speciale, Partea de Apă,ț  care va avea următorul cuprins:

Pre ul în lei/mc fără T.V.A.ț

Pre uri fără T.V.A *ț 01.08.2020

Apă potabilă produsă, transportată i distribuită pe întreaga arie de ș
operare

lei/mc 4,42

Apă industrială pe întreaga arie de operare lei/mc 3,22

*conform avizului ANRSC nr. 806950/29.04.2020

Art. 5. – Se aprobă Actul Adi ional nr. 37 ce cuprinde modificareaț , începând cu data de 01.08.2020,
a  Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare –ș
Dispozi ii speciale, Partea de Canalizare, ț care va avea următorul cuprins:

Tariful în lei/mc fără T.V.A.

Tarife fără T.V.A * 01.08.2020

Canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, din care:
lei/mc 3,62

Canalizare
lei/mc 1,73

Epurare lei/mc 1,89

*conform avizului ANRSC nr. 806950/29.04.2020

Art.  6. –  Se  acordă  mandat  special reprezentantului  comunei  Dolje ti  în  Adunarea  Generală  aș
Asocia iei Regionale a Serviciilor Apă Canal Ia i – ARSACIS, ț ș să aprobe în AGA - ARSACIS, în numele i peș
seama comunei Dolje tiș , pre ul pentru apa potabilăț  produsă, transportată i distribuită pentru întreaga arie deș
operare, pre ul pentru apa industrialăț  pentru întreaga arie de operare i ș tariful pentru canalizare – epurare
pentru întreaga arie de operare,  Actul Adi ional nr. 37ț ,  respectiv  modificarea Anexei 1 din Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare – ș Dispozi ii speciale, Partea deț
Apă i modificarea ș Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare – Dispozi ii speciale, Partea de Canalizare.ț

Art. 7. – Se acordă mandat special Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS,ț ș
cu  sediul  în  Ia i,  Str.  Mihai  Costăchescu  nr.  6  (clădire  administrativă  3),  jud.  Ia i,  înscrisă  în  Registrulș ș
asocia iilor i funda iilor de la grefa Judecătoriei Ia i cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este  ț ș ț ș comuna
Dolje tiș ,  să semneze prin reprezentantul său legal, Pre edintele Asocia iei – Victor Chirilă, în numele i peș ț ș



seama comunei Dolje tiș , Actul Adi ional nr. 37ț  la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă i canalizare.ș

Art. 8. – Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă i de canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACISș ț ș
i Societatea APAVITAL SA, cu modificările i completările ulterioare prin acte adi ionale, care nu contravinș ș ț

prevederilor Actului Adi ional nr. 37, rămân neschimbate i î i produc efectele.ț ș ș
Art. 9. – Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS i APAVITAL SA vor duceț ș ș

la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 10.– Secretarul general al comunei Dolje ti  ș va comunica copii după prezenta hotărâre Asocia ieiț

Regionale a Serviciilor  de Apă Canal  Ia i  – ARSACIS,  societă ii  APAVITAL SA i  Institu iei  Prefectuluiș ț ș ț
Jude ului Neam .ț ț

INI IATOR,Ț

PRIMAR,  OICAN IOSIFȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA  D O L J E Ş T I
Nr.4652/11.06.2020 

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre
de aprobare a Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ț ce cuprinde modificarea
pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentru apa industrială, aț ș ț

tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operareș

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr.ț
48/2009  ce cuprinde modificarea  pre ului  pentru apa potabilă  produsă, transportată i distribuită,  aț ș
pre ului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreagaț ș
arie de operare are la bază:
                - proiectul de Act Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprindeț
modificarea  pre ului  pentru  apa  potabilă  produsă,  transportată  i  distribuită,  a  pre ului  pentru  apaț ș ț
industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare,ș     
                  - raportul ARSACIS nr. 373/11.05.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de aprobare a
modificării pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i  distribuită, pre ului pentru apa industrială, aț ș ț
tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare,ș
                  - Avizul nr. 806950/29.04.2020 emis de Autoritatea Na ională de Reglementare pentru Serviciileț
Comunitare  de  Utilită i  Publice  (A.N.R.S.C.)  privind modificarea  pre urilor  i  tarifelor  pentru serviciile  deț ț ș
alimentare cu apă i de canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA Ia i, Jude ul Ia i,ș ș ț ș

- Adresa nr.  19354/29.04.2020 emisă de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobare a
modificării pre ului pentru apa potabilă produsă i transportată în vederea distribuirii, apă industrială iț ș ș
a tarifelor de canalizare i epurare;ș

- Adresa APAVITAL SA nr. 20114/05.05.2020 de înaintare a Fi elor de fundamentare pentruș
modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă i transportată în vederea distribuirii, apă industrialăț ș
i a tarifelor de canalizare i de epurare;ș ș

In conformitate cu prevederile:
-  Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
-   Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice,  cu  modificările  şiț

completările ulterioare;
-   Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată;ș

Prin proiectul de hotărâre se propune:
-  aprobarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită pentru întreaga arieț ș

de operare, la nivelul de 4,42 lei/mc., exclusiv T.V.A.
-  aprobarea  pre ul  pentru apa industrială  pentru întreaga  arie  de operare,  la  nivelul  de 3,22ț

lei/mc., exclusiv T.V.A.
- aprobarea tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,62

lei/mc., exclusiv T.V.A., din care:
- tariful pentru canalizare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,73 lei/mc.,  exclusiv

T.V.A.
- tariful pentru epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,89 lei/mc., exclusiv T.V.A.



- Aprobarea Actului Adi ional nr. 37 ce cuprinde modificarea, începând cu data de 01.08.2020, aț
Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare – Dispozi ii speciale, Partea de Apă.ț

Având în vedere cele de mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre referitor la
aprobarea  Actului  Adi ional  nr.  37  la  Contractul  de  delegare  nr.  48/2009  ce  cuprindeț
modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentruț ș ț
apa industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arieș
de operare.

PRIMAR,  
OICAN IOSIFȘ



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA  D O L J E Ş T I
Nr.4653/11.06.2020 

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
de aprobare a Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ț ce cuprinde modificarea
pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentru apa industrială, aț ș ț

tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operareș

In conformitate cu prevederile:
-  Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
-   Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice,  cu  modificările  şiț

completările ulterioare;
-   Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată;ș

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr.ț
48/2009 ce cuprinde modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, aț ș
pre ului pentru apa industrială,  a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentruț ș
întreaga arie de operare are la bază:
-   proiectul  de  Act  Adi ional  nr.  37  la  Contractul  de  delegare  nr.  48/2009  ce  cuprindeț

modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentruț ș ț
apa industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie deș
operare,    

-  raportul  ARSACIS  nr.  373/11.05.2020  cu  privire  la  solicitarea  APAVITAL  SA  de  aprobare  a
modificării  pre ului  pentru  apa  potabilă  produsă,  transportată  i  distribuită,  pre ului  pentru  apaț ș ț
industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare,ș

-  Avizul  nr.  806950/29.04.2020  emis  de  Autoritatea  Na ională  de  Reglementare  pentru  Serviciileț
Comunitare de Utilită i Publice (A.N.R.S.C.) privind modificarea pre urilor i tarifelor pentru serviciileț ț ș
de alimentare cu apă i de canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA Ia i, Jude ul Ia i,ș ș ț ș

- Adresa  nr.  19354/29.04.2020  emisă  de  APAVITAL  SA  privind  Solicitarea  de  aprobare  a
modificării  pre ului  pentru  apa  potabilă  produsă  i  transportată  în  vederea  distribuirii,  apăț ș
industrială i a tarifelor de canalizare i epurare;ș ș

- Adresa APAVITAL SA nr. 20114/05.05.2020 de înaintare a Fi elor de fundamentare pentruș
modificarea  pre ului  pentru  apa  potabilă  produsă i  transportată  în  vederea  distribuirii,  apăț ș
industrială i a tarifelor de canalizare i de epurare;ș ș

Prin proiectul de hotărâre se propune:
-  aprobarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită pentru întreaga arieț ș

de operare, la nivelul de 4,42 lei/mc., exclusiv T.V.A.
-  aprobarea  pre ul  pentru apa industrială  pentru întreaga  arie  de operare,  la  nivelul  de 3,22ț

lei/mc., exclusiv T.V.A.
- aprobarea tariful pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 3,62

lei/mc., exclusiv T.V.A., din care:
- tariful pentru canalizare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,73 lei/mc.,  exclusiv

T.V.A.
- tariful pentru epurare pentru întreaga arie de operare, la nivelul de 1,89 lei/mc., exclusiv T.V.A.



- Aprobarea Actului Adi ional nr. 37 ce cuprinde modificarea, începând cu data de 01.08.2020, aț
Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare – Dispozi ii speciale, Partea de Apă.ț

Având în vedere cele de mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre referitor la
aprobarea  Actului  Adi ional  nr.  37  la  Contractul  de  delegare  nr.  48/2009  ce  cuprindeț
modificarea pre ului pentru apa potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentruț ș ț
apa industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arieș
de operare.

VICEPRIMAR,  
ENACHE VIRGIL


