ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IZVOAREL
PRIMAR
Nr. L0846/ 21.L2.2021.

PROIECT DE HOTARARE
privind mandatarea domnului GRIGORE IOAN _ pAul,reprezentantul
Consiliului Local al comunei lzvoarele jud.Prahova, in Adunarea Generala ; Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota ajustarea pretului si
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare al s.c.Hidro
Prahova S.A.

Consiliul Local al comunei lzvoarele, intrunit in sedinta de indata

Avand in vedere

Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei
Prahova cu nr. 896 120.12.202'l'
Referatul de aprobare al Primarului inregistrat sub N.10845121.12.2021
Raportul de specialitate al compartimentului de resort, inregistrat sub nr.10847121.12.2021
Hotararea Consiliului Local al comunej lzvoarele nr.33/30.09.2006, privind asocierea localitatii lzvoarele cu
judetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale din judetul Prahova in Asociatia de Dezvoltare
lntercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apea Prahova"'si prevederile aft.21 pcl.1l din Statutul
Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara"Parteneriatu I pentru Managementul Apei Prahova "
,

,

tn temeiul Art.139, alin (3), lit 0 si Art.196, alin (1), lit a) din OUG nr.5712019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local al localitatii lzvoarele, judetul Prahova adopta urmatoarea

HOTARARE
Art.1. Se mandateaza domnul GRIGORE IOAN - PAUL primarul comunei lzvoarele, reprezentatul Consilului
Local al Comunei lzvoarele,jud. Prahova, sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare
pentru serviciile
lnlercomunitara "parteneriaiul pentru Managementul Apei Prahova", ajustarea pretului si tarifului
avizului
conform
A
Prahova
S
S.c.Hidro
,
al
de
operare
pentr;
arie
intreaga
o" ilir"ntrr" cu apa si de canalizare
urmeaza;
cum
dupa
A.N.R.S.C. ff.917944 din 06.12.2021'

* Pret unic apa potabila = 5,42 lei/mc , exclusive TVA
" Tarif unic canal = 3,31 lei/mc, exclusive TVA
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REFERAT DE APROBARE
privind mandatarea domnului GRIGORE IOAN - pAUL,reprezentantul
Consiliului Local al comunei lzvoarele jud.Prahova, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
lntercomunitari "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova", pentru a vota ajustarea pretului si
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare al S.c.Hidro
Prahova S.A.

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv si al
statutului - cadrul ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate seniciile de
utilitate publica si a dispozitiilor O.G. nr.26i2000 privind asociatiile si fundatiile , Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova are ca organ de conducere
Adunarea Generala a asociatilor ( UAT-uri) , formata din reprezentantii desemnati prin hotarare de catre
consiliile locale ale acestora.

Avand in vedere
Adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul
Apei Prahova" cu nr. 896 120.12.2021;
Hotararea Consiliului Locat al comunei Izvoarele nr.3 3/30.09.2006, privind asocierea localitatii
Izvoarele cujudetul Prahova si cu alte unitati administrative teritoriale dinjudetul Prahova in Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova";
prevederile art.21 pct.1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara"Parteneriatul pentru
Managementul APei Prahova "

VasupunspreaprobareproiectuldehotarareprivindmandatareadomnuluiGRIGoREloAN.
pAUl,reprezentantul ionsiliului Local al comunei izvoarele jud.Prahova, in Adunarea Generala a
Apei Prahova''' pentru a
or*ali"i de Dezvoltare Intercomunitare "Parteneriatul pentru Managementul
si de canalizare pentru intreaga
;;fi;;"^
iltului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa
arie de operare al S C.Hidro Prahova S'A'
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RAPORT DE SPECIALITATE
Pentru proiectul de hotarare privind mandatarea domnului GRIGORE loAN - pAuL,reprezentantut
consiliului Local al comunei lzvoarele jud.Prahova, in Adunarea Generala a Asocialili de Dezvoltare
lntercomunitare "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova',, pentru a vota alusiirea pretutuisi
tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare als.c.Hidro
Prahova S.A.

Prin adresa transmisa de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
Nlanagementul Apei Prahova" cu nr. 896 120.12.2021, se solicita consiliului local al Comunei Izr oarele
sa acorde un mandat special domnului GRIGORE IOAN - PAUL. reprezentantul localitatii Izvoarele
jud.Prahova. sa aprobe in numele Consiliului Local al comunei Izvoarele, in cadrul Adunarii Generale a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova''. ajustarea
pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru intreaga arie de operare al
S.C.Hidro Prahova S.A,
Din anul 2006 Comuna Izvoarele este asociata cu judetul Prahova si cu alte unitati administrativ
teritoriale din judetul Prahova, in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova" , conform Hotararii Consiliului Local al comunei Izvoarele
nr.33/30.09.2006 :
In conformitate cu prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv si al
statutului - cadrul ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de
utilitate publica, si a dispozitiilor O.G. nr.26l2000 privind asociatiile si fundatiile , Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriatul pentru Managementul Apei Prahova are ca organ de conducere
Adunarea Generala a Asociatilor ( UAT-uri) , formata din reprezentantii desemnati prin hotarare de
catre consiliile locale ale acestora.
Reprezentantii localitatilor asociate primesc mandat din partea Consiliilor Locale pentru a
panicipa in AGA - ADI "Parteneriartul pentru Managementul Apei - Prahova " in vederea aprobarii
proiectelor de hotarari care fac obiectul managementului acestei asociatii ".
Conform prevederile art.21 pct.1) din StatutuI Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara''Parteneriatul
pentru Managementul Apei Prahova ", obiectul mandatului dat de consiliul local conform ecestui
proiect. este ajustarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare pentru
intreaga arie de operare al S.G.Hidro Prahova S.A. , conform avizului A.N.R.S.C. nr.9179/14 din 06.12.2021,
dupa cum urmeaza :
* Pret unic apa potabila 5,42leilmc, exclusive TVA
=
* Tarif unic canal 3,31 lei/mc, exclusive TVA
=

I tocmit,

4

A"

4
I
.N

a--E

$ AO.t f.
"{e,

,s

6-t,
;
o

il QL.
/o'/e-f

J) 14

//

a-

NieoH

JUDETUL PiAHOVA
ASOCtATTA DE DEZVOLTARE TNTERCOTAUNTTARA

.PARTENERIATUL

PENTRU MANAGETAEXTUL APEI

.

PfiAHOV,A"

Ploletti, B.dul Republicli nr.2-.1, Camera 629
Tet: 02it4 51 44 52

?InElJtr rflna u{lt{Er ufT
mBlr

Fax: 0244 33 29 76
Cont: RO 05BTRLRONCRT025B9t,440,t Banc. Transitvania ptolos0
CUt:25393070
em.ili adiprahov e@yahoo.com

rl

Domnului Primar

Prin prezenta, va rugam sa emiteti io regim de urgenta a Hotarare a Consiliului
Local, prin care sa acordati un mandat spec,al reprezentantului Consiliului Local in
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara "Parteneriatul pentru
Managementul Apei Prahova", conform Art. 21, pct (1) din Statutul Asociatei, penlru a
vola, proiectul de hotarare privind alusfaraa pretului si a tarifului pentru seryiciila de
alimentare cu apa si de canalizare atlate in aria de oparare a S.C. Hidro Prahova 5.A.,
conform Avizului A.N.R.S.C. nr.917944 din 06.12.2021.

Va rugam, sa ne transmiteti mandalul mai sus mentionat, la adr$a de email
adiorahova(avah@.com sau la fax nr.0244 33 29 76.
Va anexem:
. Avizul A.N.R.S.C. nr.917944 din data de 06.12.2021;
. Model de H.c.L.

Cu stima,
Director
lul

Director Executiv
Bogdan Hodorog
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917944 drn

data

C /1. L:t
Awz

privind 4justarea prefului

Si a

tarifi:lui peatru serviciile de alimenterr cu

apd gl

de canalizare pentru lntreaga arie de operare,

penlru S.C. HIDR0 PRAHOVA S.A" Ploiegti, jud€tnl Probova
Av6nd in vedere;

)
utilitlli publice nr. 5112006, republicuS" cu
> fut, 35 alin. (8) din kgea serviciului de alimentare cu apil gi de canalizare
tn. 24112006, rcpubticatl, cu modilicdrile $i complettrrile ulterioare;
F ordinul pretediotelui A.N.RS.C. w. 65D007 privind aprobarea Mdodologiei do

lrgea serviciilor comunitarc de
modiftctuile gi completdrile ulterioare;

stabilirc, ajustsre sEu modifioarc
cu aptr gi de

F

canalizac;

solicitarda

a

preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimeot*re

S.C. HIDRO PRAHOVA S.A. PloiEti cu

sdrese
nr. 76901DE/302n4.11.2021, inregistrattr la A.N.R..S.C. sub nr. 91?942lIIJ24.tl.202l qi
completfu ile ulterioare;

Pregedintele A.N.R.S.C. emite urmtrtorui aviz:

Art l.

avizcazi prelul pentru apa potabil[ produsa, mflspoftate 9i distibuiE pentru
intreaga aric de op€rare, Ia nivelul de 5,42 lei/mc, exclusiv T.V.A.
Art.Z, Se avizeazA tariful p€ntru canalizsre - epurare penfu intreaga arie de operare,
la nivelul de 3,31 lei/mc, exclusiv T,V.A.
Art 3, Preful pentru &pa potabild gi tariful pentru canalizare - epurare pentru inhelga
arie de operare s-au determinat p baza influeulelor primite tn costuri pini la nivelul lunii
Se

tul r .
Art4, fondul IID

noremDrle

se constiluie $i se alimenteaze conform prevederilor Ordonantei de
nr. 198/2005, cu modifictrdle gi completltrile ulterioare.
Art.S. helul ;i tariful, menlionate mai sus, uflneazi sI fie aprcbate de c6trc Asocialia
de Dezvoltare Intercomunitartr ,,Parteneriatul pen&u Managernentul Apei - Pnihova", lu
conformibte cu prevederile art. 35 a1in. (8) din Legea serviciului de alimeirtare ou ap, li de
canalizare nr, 241O006, rcpublicali, ou modificirile gi completidle rlterioare.

urgenlA a Ouvemului

PRESEDINTE,
IONET
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