ROMANIA
JUDETUL vAr-cEn

coNSILruL LocAL pAusesn

norAnAnEA NR. s7

privind mandatarea reprezentantului Comunei Piugegti, in Adunarea
Generald a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA Vdlcea",
si aprobe completarea art.36 din Gontractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd gi canalizare nr.1/2008,
cu modificirile gi completirile ulterioare

Consiliul local Pdugegti, judelul V61cea, intrunit in gedin(a ordinard din data
de 02.12.2020, Ia care participd un numdr de 11 consilieri din totalul de 11
consilieri in funclie;
Ydzdnd cd prin H.C.L. nr.5012020 a fost ales pregedinte de qedin!6 domnul
consilier Bugiu Gheorghe;
AvAnd in vedere:
- proiectul de hotdrdre qi referatul de aprobare al primarului, inregistrat sub
nr.6079127 .11 .2020;
- raportul compartimentului de specialitate, inregistrat sub nr.6072127.11.2020;
- raportul de avizare a legalitdlii proiectului de hotdrdre intocmit de secretarul
comunei qi inregistrat sub nr.6084 I 27 .1 1 .2020 ;
- rupoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
inregistrate sub nr.6 1 11102.12.2020;
- HCL nr. 38/17.12.2007, privind asocierea Comunei Pdugegti, cu Judetul
VAlcea, municipiile, oragele gi unele comune din jude(ul VAlcea, in vederea
infiin{arii Asocialiei de Dezvoltare I ntercomunitard"APA VAlcea";
- adresa ADI "APA Vdlcea" nr. 365 din 25.11.2020, Tnregistrati sub nr. 5981
din 25.11.2020 qi adresa operatorului regional APAVIL S.A. nr.34140 din
23.11 .2020;
in conformitate cu prevederile:
- art.8 alin.(3) !it.d2 gi art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de
utilitSfi publice nr.51 12006, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare ;
art.61 din "Dispozifii generale" din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare nr.112008, cu modificirile
qi completdrile ulterioare;
Ordinului preqedintelui A.N.R,S.C. privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a pre[urilor gi tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu api gi de canalizare nr.6512007:.
Legii serviciului de alimentare cu ape gi de canalizarenr.24112006
republicati, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
Statutului Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard 'APA V6lcea", cu
modificdrile gi completirile ulterioare gi ale Actului Constitutiv al Societitii APAVIL
S.A. VAlcea.

-

-

-

in temeiul art. 139 alin. (1) qi art.196,lit. a) din O.U.G.

nr.5712019 din

OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare,

HOTARA$TE

Art.1 Se mandateazi reprezentantul Comunei Pdugegti, in Adunarea
Generali a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitari 'APA VAlcea" si aprobe:
l.completarea prin Act adifional a art.36- Preturile, Tarifele gi alte
surse de venit din partea "Dispozifii generale" din Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api 9i de canalizare nr.1/2008,
cu modificdrile gi completirile ulterioare, cu urmdtoarele prevederi:

"in lipsa unei strategii tarifare obligatorii,

impuse de un program de
investilii cu finandare externd, operatorul va fundamenta prelurile/tarifele cu
respectarea prevederilor Ordinului pregedinteluiA.N.R.S. C. privind aprobarea

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prelurilor qi tarifelor
pentru seruiciile publice de alimentare cu apd 9i de canalizare nr.65/2007.
Aiustarea cu infla{ia a predurilor/tarifelor se va face in baza creqterii
indicelui prelurilor de consum fald de nivelul existent la data precedentei
ajustdri.

in conditiite in care se va inregistra deflalie pre{uriteltarifele nu vor
suferi modificdri. "

2. mandatarea Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitari "APA
VAlcea" sd semneze, prin reprezentantul siu Iegal-Pregedinte, in numele gi
pe seama Comunei Piugegti, Actul adifional la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd 9i canalizare nr.1/2008, cu
modificirile 9i completirile ulterioare, ce se va incheia cu operatorul
regional APAVIL S.A.
Art.2. Primarul comunei Piugegti va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotdrdri.
Art.3 Prezenta hotirAre va fi comunicatd: ADI "APA Vdlcea" si lnstitutiei
Prefectului jude{ul Vdlcea.
Prezenta hotdrdre
tmpotrivd Si 0 abyinerL

a

fost adoptatd cu un nr. de I I voturi pentru, 0 voturi
Pduqeqti

Pregedinte de qedi

Consilier,

BUGIU

:02J22020

Contrasemneazd",
Secretar general comund

Daniela PALOIU

