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HOTARAREA Nr. 31/28.05.2020
privind aprobare a Actului Adi{ional nr. 37 la Contractul de delegare nr.4812009 ce cuprinde modificarea pre{ului
pentru apa potabil5 produsi, transportatl Ei distribuit5, a pre(ului pentru apa industrialS, a tarifului pentru
canalizare qi a tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legal constituit,

Tntrunit la lucrdrile

gedinfei ordinare din data de 28 mai 2020;

Av6nd in vedere:
Analizand referatul de aprobare al Primarului comuna Rogcani, inregistrat sub nr. 174125.05.2020, in
calitate de initiator;
Adresa Asocialiei Regionale a Serviciilor de Api Canal las-i-ARSACIS nr. 415122.Q5.2020;
Raportul ARSACIS nr. 373111.05.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de aprobare a modificirii
pretului pentru apa potabili produsS, transportati si distribuiti, prelului pentru apa industriald, a tarifului pentru
canalizare si a tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare;
Avizul nr. 806950/29.04.2020 emis de Autoritatea Nalionali de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitali Publice (A.N.R.S.C.) privind modificarea preturilor si tarifelor pentru serviciile de
alimentare cu apd gi de canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA lagi, Judetul la9i;
Adresa nr. 19354129.04.2020 emisi de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobarc a modificirii
prelului pentru apa potabili produsi gi transportati in vederea distribuirii, api industrialS si a tarifelor de
canalizare gi epurare;
Adresa APAVITAL SA nr. 20114105.05.2020 de inaintare a Fiselor de fundamentare pentru modificarea
prelului pentru apa potabili produsi si transportati in vederea distribuirii, api industrialS gi a tarifelor de
canalizare gi de epurare;
Prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i canalizare nr.
48t2009, incheiat intre Asocialia Regionali a Serviciilor de Api Canal lagi - ARSACIS 9i societatea APAVITAL
SA;

Prevederile Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Api Canal laQi - ARSACIS;
Prevederile Hotir6rii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 9i a statutuluicadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilit5li publice, cu
modificirile si completdrile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 51/2OOO privind serviciile comunitare de utilitdli publice, cu modificirile si
completirile ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24112OOO privind serviciul de alimentare cu api gi de canalizare, republicatd;
in temeiul dispoziliilor art. 5 lit. k), art. 129, art.135 al. 8, art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 5712019
privind Codul administrativ,

HorAnAgrE:
A.t.
Se aprobi pre{ul pentru apa potabilS produsi, transportati gi distribuitd pentru intreaga arie
de operare, la nivelul de 4,42leilmc., exclusiv T.V.A.
Art- 2. Se aprobi pre{ul pentru apa industriali pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 3,22
lei/mc., exclusiv T.V.A.
Art. 3. - Se aprobi tariful pentru canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de
3,62 lei/mc., exclusiv T.V.A., din care:
- tariful pentru canalizare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 1,73leilmc.,
exclusiv T.V.A.
- tariful pentru epurare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 1,89 lei/mc., exclusiv
T.v.A.
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Se aprobi Actul Adifional nr. 37 ce cuprinde modificarea, incepand cu data de
api gi de

01.08.2020, a Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor prOti." de alimentare
cu
canalizare - Dispozifii speciale, partea de Api, care vi avea urmitorul cuprins:
Pre{ut in lei/mc fdrd T.V.A.

Preturifdrd T.V.A.

01.08.2020

Apd potabild produsd, transportatd gi distribuitd pe intreaga

*
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de operare

lei/mc

4,42

lei/mc

3,22
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4IL 5. - Se aprobi Actul Adilional nr. 37 ce cuprinde modificarea,

incepand cu data de
api si de

01'08.2020, a Anexei 1 din Contractul de cl_elegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu
canalizare - Dispozilii speciale, Partea de Canllizare, care va avea urmitorul cuprins:

Tarifulin lei/mc fdrd T.V.A
Tarife fdrd T.V.A *
Canal izare
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epu rare pentru

01.08.2020

intre@.
lei/mc

3,62
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1,73
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"conform avizului ANRSC nr. 806g50/29.04.2020

Art' 6. - Se acordi mandat special

reprezentantului comunei Roscani in Adunarea Generald a
Asociatiei Regionale a serviciilor Apd canal lagi ARSACIS, sd aprobe in AGA ARSACIS, in numele gi pe
seama comunei Roscani, preful pentru apa potabili produsd, transportatd gi distribuiti pentru
intreaga arie
de operare, pre[ul pentru apa industriati pentru intreaga arie de operare si tarifut pentru
canatizare epurare pentru intreaga arie de operare, Actul Adifional nr. 37, respectiv modificarea Anexei
1 din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api gi de
canalizare - Dispozilii
speciale, Partea de Apd si modificarea Anexei 1 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de
alimentare cu apd si de canalizate - Dispozitii speciale, Partea de Canalizare.
Art' 7' - Se acordi mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor de Api Canal lasi
ARSACIS,
cu sediul in lasi, Str. Mihai Costdchescu nr. 6 (clidire administrativi 3), jud. lagi, inscrisi in Registrul
asociatiilor si fundatiilor de la grefa Judecitoriei lasi cu nr.84lNO7.o7.2oos,
al c6rei membru este comuna
Roscani, sd semneze prin reprezentantul siu legal, Pregedintele Asociatiei
- Victor chirili, in numele gi pe

seama comunei Roscani, Actul Adifional nr. 37 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu api si canalizare.
Art. 8. - Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
api gi de canalizare nr. 4812009, incheiat intre Asocialia Regionali a Serviciilor de Apd Canal lagi - ARSACIS
si Societatea APAVITAL SA, cu modificirile gi completirile ulterioare prin acte adilionale, care nu contravin
prevederilor Actului Aditional nr.37, rim6n neschimbate gi igi produc efectele.
Art. 9. - Asocia{ia RegionalS a Serviciilor de Api Canal lasi - ARSACIS gi APAVITAL SA vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotirdri.
Art. 10.- Secretarul general al comunei Roscani va comunica copii dupi prezenta hotirdre Asociafiei
Regionale a Serviciilor de Api Canal lasi - ARSACIS, societdtii APAVITAL SA gi lnstituliei Prefectului
Judelului lagi.

Consilier:

Contrasemneazi pentru legalitate,
Secretar General, lPetcu Mihaela

(semndtura)

(semnitura).

PRE9EDINTE

Prezenta hotdrAre a fost adoptatd astfel:
- Total consilieri in functie :10
- Consilieri prezenfi : 09
- Au votat-,,PENTRU": 09
- Au votat,,in/IPofRtvA" o
-,,ABJ|NERr": 0

