
ROMANIA 

JUDETU NEAMȚ 

COMUNA SĂBĂOANI 

CONSILIUL  LOCAL 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

NR. 136 din 12.11.2022 

 

privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, 

conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru “Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt , in perioada 2014-2020” 

 

Consiliul local al comunei Săbăoani, județul Neamț 

 

        Avand în vedere : 

- Adresa nr. 84/26.09.2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 

- Prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 48/ 31.05.2022 pentru aprobarea documentatiei 

tehnico-economice constand in Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa și apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020” si a indicatorilor 

tehnico economici aferenți; 

- Analiza Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020” 

 

        Avand in vedere prevederile : 

- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare- art.8 alin.3 lit. d^2 , k) si  art.10 alin.5;  

- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si 

completarile ulterioare  – art.3 lit.ag,ah, art.7 alin.1 lit.d, art.12 alin.1 lit.l, art.35.alin.2-alin.4; 

-  Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului 

– cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de 

utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit.n) [ art.173 

alin.1 lit.d) si alin.5 lit.m)], cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

           In temeiul art.139  [art. 182],si ale art.196 alin.1 lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019  privind 

Codul Administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 

HOTARASTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, conform 

rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa uzata din județul Neamt, în perioada 2014-2020” prevazuta in anexa care face 

parte integranta din prezenta hotarare. 

 

Art.2. Planul Anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata pentru perioada 2022-2027 este 

parte componentă din Contractul de delegare al gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr.28/10.08.2009  si face obiectul Actului adiţional nr. 13 la Contract, conform anexei 

la prezenta hotărâre. 



Art.3. Se acorda mandat special  reprezentantului comunei Săbăoani să voteze în 

Adunarea Generala a Asociaților a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, in numele şi pe seama 

Consiliului  Comunei Săbăoani „PENTRU „ 

- aprobarea planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata, conform rezultatelor 

Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din județul Neamt, în perioada 2014-2020”  

- modificarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare 

cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Judeteana APA SERV S.A., (care va include 

actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional 

si a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa si apa uzata.pentru perioada 2022-2027. 

Art.4. In situatia in care reprezentantul comunei Săbăoani desemnat la art.3  respectiv 

dl primar Vîrgă Florin, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele 

comunei vor fi reprezentate de dl Țurcanu Lucian in calitate de viceprimar, cetatean roman, 

nascut la data de 13.07.1980 la Roman, domiciliat în comuna Săbăoani posesor al C.I. seria NZ 

nr. 016778, eliberat de SPCLEP Săbăoani la data de 20.09.2018,C.N.P 1800713270854 

Art.5. Se aproba semnarea de catre Presedintele Asociatiei , reprezentantul legal al 

A.D.I.”AQUA NEAMT”, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la actualizarea inventarului 

bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si includerea Planului 

anual de evolutie a tarifelor. 

 

Art.6. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 

 

 

    Avizat pentru legalitate,                                                                     

Secretarul general al comunei 

         Robu Maricica 

                                    

                                                                                                                          Inițiator, 

                                                                                                                                Primar 

Vîrgă Florin 

 

  

 

 

 

 

 
Red. R.M. 

Dact. S. R 

Ex.____ 

Dosar____ 

 


