ROM A N I A
JUDETUL VASLUI - COMUNA COROIESTI
P R I M A R
LOC. COROIESTI , COD POSTAL : 737135NR. TEL./FAX. 0372772353 ;
E-MAIL : primariacoroiesti_2007@yahoo.com ; Pagina web : www.primariacoroiesti.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea prețului de furnizare al apei distribuite practicate la nivelul comunei Coroiesti, judetul
Vaslui

Având în vedere:
– Referatul de aprobare al primarului comunei Coroiesti, domnul Lungu Cristian ;
– H.C.L. nr.15/2022, privind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei
Coroiesti, de către Serviciul Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Coroiesti;
Luând în considerare Avizul nr._________________ al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a
serviciilor de canalizare practicate de Serviciul Public Local Apă și Canalizare ‐ Coroiesti, judeţul Vaslui;
În conformitate cu prevederile: − art. 129, alin. (1), alin.(2), d), alin. (7), lit.n), art.299 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, − art.8, alin. (3), lit.k),
art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare; − art.12, alin. (1), lit.i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; − Ordinului A.N.R.S.C.
nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul serviciilor furnizate/prestate prin
sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local
si/sau din fondurile proprii ale operatorilor, Modificat de art.I pct.1 din OAP 323/2022, ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare de afişare
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COROIESTI, JUDETUL VASLUI,
ADOPTA:
Art.1 – (1) Se aprobă, prețul de furnizare al apei , practicat la nivelul comunei Coroiesti, judetul Vaslui,
atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii persoane juridice, după cum urmează:

apă distribuita/ livrată: 6,88 lei/mc cu TVA, conform Fişei de fundamentare – Anexa nr.1 la
prezenta.
Art.2 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează operatului local și anume Serviciul
Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti .
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Vaslui, Primarului comunei Coroiesti,
Serviciului Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti si se publica in Monitorul Oficial al Primariei
Coroiesti .

Data : 28.07.2022
Initiator,
Primar‐Lungu Cristian

Avizat legalitatea,
Secretar general comuna,
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HOTARAREA Nr.32
privind stabilirea prețului de furnizare al apei distribuite practicate la nivelul comunei Coroiesti, judetul
Vaslui

Având în vedere:
– Referatul de aprobare al primarului comunei Coroiesti, domnul Lungu Cristian ;
– H.C.L. nr.15/2022, privind gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei
Coroiesti, de către Serviciul Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti,
Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local Coroiesti;
Luând în considerare Avizul nr._________________ al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a
serviciilor de canalizare practicate de Serviciul Public Local Apă și Canalizare ‐ Coroiesti, judeţul Vaslui;
În conformitate cu prevederile: − art. 129, alin. (1), alin.(2), d), alin. (7), lit.n), art.299 din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, − art.8, alin. (3), lit.k),
art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare; − art.12, alin. (1), lit.i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; − Ordinului A.N.R.S.C.
nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor la
serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, in cazul serviciilor furnizate/prestate prin
sistemele publice de alimentare cu apa si de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local
si/sau din fondurile proprii ale operatorilor, Modificat de art.I pct.1 din OAP 323/2022, ale Legii nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare de afişare
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COROIESTI, JUDETUL VASLUI,
ADOPTA:

Art.1 – Se aprobă, prețul de furnizare al apei , practicat la nivelul comunei Coroiesti, judetul Vaslui, atât
pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii persoane juridice, după cum urmează:
‐apă distribuita/ livrată: 6,88 lei/mc cu TVA, conform Fişei de fundamentare – Anexa la prezenta.
Art.2 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează operatului local și anume Serviciul
Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti .
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică: Prefectului judeţului Vaslui, Primarului comunei Coroiesti,
Serviciului Public Local Apă si Canalizare – Coroiesti si se publica in Monitorul Oficial al Primariei
Coroiesti .

Data : 28.07.2022

Presedinte de sedinta,
Contrasemneaza,
Consilier- Ion Bors

Secretar general comuna,
Gina Boza
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REFERAT DE APROBARE
privind stabilirea prețului de furnizare al apei distribuite practicate la nivelul comunei Coroiesti, judetul
Vaslui
Potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (1) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea
serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34 alin. (5) şi art. 35 alin.
(1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi în conformitate cu Metodologia
de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, aprobată prin Ordinul Preşedintelului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice
de Gospodărie Comunală nr. 65/2007, competenţa de aprobare a preţurilor la apa potabilă livrată din sistemul
public local de apă Coroiesti, revine Consiliului local , după obţinerea avizului prealabil emis de Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. Abrobarea ajustării sau modificării
preţurilor şi tarifelor, se face cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:
a) asigurarea furnizarii/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliţi de autorităţile
administraţiei publice locale;
b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru
între riscurile şi beneficiile asumate de operatorul judeţean de apă;
c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente serviciului public
judeţean şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al Judeţului Hunedoara.
Analizând proiectul de hotarare cu privire la stabilirea pretului la apa distribuite practicate la nivelul comunei

Coroiesti, judetul Vaslu, rog aprobarea proiectului in forma prezentata .
Data: 28.07.2022

Primar,
Lungu Cristian
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RAPORT DE SPECIALITATE
Compartimentul de resort, din cadrul Primariei Coroiesti, reprezentat de viceprimarul comunei , dl
Vieru Gheorghe Emil, analizand prevederile art. 8 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (1) şi ale art. 43
alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34
alin. (5), art. 35 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi în
conformitate cu Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Ordinul Preşedintelului Autorităţii Naţionale de
Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007, competenţa de aprobare a
preţurilor la apa potabilă livrată din sistemul public local de apa Coroiesti, revine Consiliului Local, după
obţinerea avizului prealabil emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice.
Prezentul proiect de hotărâre vizează stabilirea, ajustarea si modificarea preţului pentru apa potabilă
livrată de către SERVICIUL PUBLIC LOCAL APA si CANALIZARE COROIESTI, ce urmează să fie practicat ca
si operator , la un nivel avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
Utilităţi Publice cu Avizul ANRSC la nivelul de 6,88 lei/mc..

Viceprimar,
Vieru Gheorghe Emil

ROM A N I A
JUDETUL VASLUI - COMUNA COROIESTI
CONSILIUL LOCAL COROIESTI
LOC. COROIESTI , COD POSTAL : 737135NR. TEL./FAX. 0372772353 ;
E-MAIL : primariacoroiesti_2007@yahoo.com ; Pagina web : www.primariacoroiesti.ro

COMISIA DE SPECIALITATE

AVIZ DE SPECIALITATE

Comisia de specialitate, buget finante-rbanism si amenajarea teritoriului, din
cadrul Consiliului local Coroiesti, reprezentata de doamnii consilieri: Bors Ion, Ghelase
Neculai si Vieru Gheorghe Emil, analizand prevederile proiectului de hotarare , constata
ca este in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21
alin. (1) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.
51/2006, precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34 alin. (5), art. 35 alin. (1) din Legea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 şi în conformitate cu
Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată prin Ordinul Preşedintelului
Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie
Comunală nr. 65/2007, competenţa de aprobare a preţurilor la apa potabilă livrată din
sistemul public local de apa Coroiesti, revine Consiliului Local, după obţinerea avizului
prealabil emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice si da aviz favorabil .
Data: 28.07.2022

Presedinte,
Consilier ‐ Bors Ion

Membrii:
Vieru Gheorghe‐Emil___________
Ghelase Neculai_________
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COMISIA JURIDICA

AVIZ JURIDIC

Comisia juridica, din cadrul Consiliului local Coroiesti, reprezentata de doamnii
consilieri: Burlacu Viorel, Galan Gheorghe si Geana Vasile ,analizand prevederile
proiectului de hotarare , constata ca este in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit.
i), art. 9 alin. (2) lit. d), art. 21 alin. (1) şi ale art. 43 alin. (4) din Legea serviciilor
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi ale art. 13 alin. (1), art. 34 alin. (5),
art. 35 alin. (1) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006
şi

în

conformitate

cu

Metodologia

de

stabilire,

ajustare

sau

modificare

a

preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare,
aprobată prin Ordinul Preşedintelului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007, competenţa de aprobare a
preţurilor la apa potabilă livrată din sistemul public local de apa Coroiesti, revine
Consiliului Local, după obţinerea avizului prealabil emis de Autoritatea Naţională de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice si da aviz favorabil .
Data: 28.07.2022

Presedinte,
Galan Gheorghe

Membrii:
Burlacu Viorel
Geana Vasile

