
ROMÂNIA                                                                                                                  

JUDEȚUL VÂLCEA 

CONSILIUL LOCAL PĂUȘEȘTI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.39 

Privind: aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor serviciilor de apă     

și de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de 

apă uzată în Județul Vâlcea” și mandatarea reprezentantului  UAT COMUNA 

PĂUȘEȘTI, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară”APA Vâlcea”, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor la 

serviciile de   alimentare cu apă și de canalizare și completarea, prin Act adițional, 

a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare 

 

 Consiliul local al comunei Păuşeşti, întrunit în şedinţă extraordinară din 

data de 30.06.2022, la care participă un număr de …. consilieri din totalul de 11 

consilieri în funcţie; 

 Văzând că prin H.C.L. nr. 23/2022, domnul consilier Goran Gheorghe a 

fost ales preşedinte de şedință; 

  Luând în dezbatere: 

 - proiectul de hotărâre şi referatul de aprobare al primarului comunei 

Păuşeşti, înregistrat sub nr. 4345/23.06.2022;  

 - raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr. 

4346/23.06.2022; 

         - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară APA Vâlcea 

nr.207/16.06.2022, înregistrată la Primăria comunei Păușești sub 

nr.4253/16.06.2022; 

           - avizul favorabil al Comisiei tehnico-economică (CTE) din cadrul 

operatorului regional Apavil S.A. nr. 1/31.05.2022, pentru Studiul de fezabilitate 

aferent ”Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată 

în Județul Vâlcea”; 

      - Planul anual de evoluţie a tarifelor(Strategia tarifară) întocmit conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent 

”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din 

Județul Vâlcea”; 

          Având în vedere: 

- raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, înregistrat sub 

nr.4381/24.06.2022, întocmit de secretarul general al comunei; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate sub nr.  



         În conformitate cu prevederile : 

- art.8 alin.(1), (3) lit.a), c), d2) și art.9 alin.(1), lit.a) și art.10 alin.(5) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- art.12 alin.(1), lit.l) și art.35 alin.(2) și (3) din Legea privind serviciul de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006  republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare,; 

- art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 

Vâlcea”, cu modificările și completările ulterioare; 

         - art.129 alin.(2) lit. b) și lit. d), alin.(7) lit. n) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

     În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art.1 Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor serviciilor de alimentare 

cu apă și de canalizare (Strategia de tarifare), conform rezultatelor Analizei Cost-

Beneficiu aferente ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

de apă uzată în Județul Vâlcea”, potrivit anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

         Art.2 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Păușești, în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să 

aprobe în numele și pe seama UAT Comuna Păușești: 

 

            2.1. Planul anual de evoluție a tarifelor serviciilor de alimentare cu apă și 

de canalizare (Strategia de tarifare) conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 

pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată din 

Județul Vâlcea”, prevăzut la art.1.  

 

            2.2. Completarea, prin Act adițional, a articolului 36 - Preţurile, Tarifele 

şi alte surse de venit, din partea ”Dispoziții generale” din Contractul de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu 

modificările și completările ulterioare, în sensul includerii Planului anual de 

evoluție a tarifelor la serviciile de alimentare cu apă și de canalizare (Strategia de 

tarifare), conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu aferente ”Proiectului 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și de apă uzată în Județul Vâlcea”.  

  



    Art.3 Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” 

să semneze, prin reprezentantul său legal-Președinte, în numele şi pe seama UAT 

Comuna Păușești, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și 

completările ulterioare, ce se va încheia cu operatorul regional Apavil S.A.  

 

  Art.4 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituției 

Prefectului-Județul Vâlcea, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA 

Valcea” și  Apavil S.A. în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei. 

 

 

                                                                                             Păuşeşti, 24.06.2022 

 

 

 

 

 

         Inițiator:                                                        Contrasemnează pentru legalitate 

         Primar,                                                                 Secretar general comună, 

      Cătălin Avan                                                                  Daniela Păloiu 

 

 

 
 
 


