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H O T Ă R Â R E nr.34 

privind: aprobarea pre\ului la ap` potabil` ]i a tarifului la serviciile de 
canalizare,mandatarea reprezentantului ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adunarea general`a 
Asociiei de Dezvoltare Intercomunicare A P A V2lcea,pentru aprobarea trecerii la tarif 

unic,aprobarea stabilirii,ajust`rii ]i modific`rii pre\urilor ]i tarifelor propuse de 
operator,madatarea asocia\iei pentru a [ncheia Actul adi\ional la Cotractul de delegare 

 
Consiliul Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, jude\ul V@lcea, [ntrunit [n ]edin\a ordinar` 

din data de 17.12.2012, la care au participat un num`r de 13 consilieri locali din totalul de 
13 [n func\ie. 

Respect@nd prevederile art.35 din Legea nr.215/2001, republicat`, prin HCL nr. 31 / 
17.12.2012 a fost ales pre]edinte de ]edin\` dl. Tra]c` Flavius Iulian. 

V`z@nd expunerea de motive a Primarului ora]ului B`ile Ol`ne]ti asupra proiectului de 
hot`râre, avizul de legalitate dat de Secretarul ora]ului, precum ]i rapoartele de avizare ale 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti. 

 Av@nd [n vedere : 
-adresa ADI APA V^LCEA [nregistrat` la nr.11107/10.12.2012,prin care se solicit` 

trecerea la tarif unic,delegare primar pentr Adunarea general` ]i semnarea act adi\ional. 
- referatul de specialitate nr.11181/11.12.2012,prin care dl.ing. Tatu Viorel,inspector 

[n cadrul comp.tehnic,propune: 
-tarif unic [ncep@nd cu data de 01.01.2013,la serviciile prestate de c`tre SC APAVIL; 
-delegarea dlui Primar Vasile Sorin Vasilache [n Adunarea general`; 
-[ncheierii Actului adi\ional.  
-prevederile HCL nr.54/12.12.2007,prin care s-a aprobat Asocierea or`]ului B`ile 

Ol`ne]ti cu jude\ul V@lcea ]i cu localit`\i din jude\ul V@lcea [n vederea [nfiin\`rii Asocia\iei 
de Dezvoltare Intercomunitar` APA V@lcea; 

-Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap` ]i de 
canalizarenr.1/1811.2008,modificat prin Actul adi\ional nr.13/30.01.2012; 

-Contractul de finan\are nr.122765/24.10.2011-[ncheiat [ntre Ministerul Mediului]i 
P`durilor ]i SC APAVIL SA,[n calitate de beneficiar al Proiectului"Extinderea ]i 
Reabilitarea Infrastucturii de Apa ]i Ap` uzt`[n jude\ul V@lcea" 

-Contractul de credit [ncheiat cu BERD de Operatorul Regional SC APAVIL SA. 
-Avizul ANRSC nr.4573235/27.11.2012. 
În conformitate cu prevederile art.34 alin5 din Legea nr.241/2006 privindServiciul de 

alimentare cu ap`]i de canalizare,modificat` ]i completat`ale art.8 alin.2lit"j"coroborat cu 
art.lo alin.5 din Legea nr.51/2006-privind serviciile comunitare de utilit`\i publice,cu 
modific`rile ]i completarile ulterioare,ale art.6 ]i 9 din Legea nr.52/2003,privind 
transparen\a decizional` 

{ntrunindu-se cvorumul necesar cu votul a două treimi din numărul total al 
consilierilor locali în funcţie, respectiv voturi "pentru" = 12, “ab\ineri” = 1, respectiv 
domnul consilier local P`unescu Ioan, 

În temeiul art.11,art.36 alin.2 lit."d" ,alin6 lit."a"]i art.45 alin.1, coroborate cu art.115 
alin.1 lit."b" din Legea nr.215/2001 privind administra\ia public` local`, republicat`, cu 
modific`rile ]i complet`rile ulterioare, adopt` urm`toarea 
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H O T Ă R Â R E 

Art.1 {ncep@nd cu data de 01 ianuarie 2013, se aprob` trecerea la tarif unic, 
nivelul noilor pre\uri,pentru apa potabil` ]i tarifelor pentru canalizare fiind 
urm`torul: 

1 
Specifica\ie Pre\/tarif 

pentru popula\ie 
lei/mc 

Pre\/tarif 
pentru restul 

utilizatorilor lei/mc 
 Ap` potabil` 4,40 3,55 
 Canalizare epurare 3,37 2,72 

Art.2.Pre\urile la ap` potabil` ]i tariful la canalizare pentru popula\ie con\in TVA [n 
cot` de 24%,iar pentru restul utilizatorilor nu con\in TVA. 

Art.3 Se [mputernice]te dl.Vasile Sorin Vasilache, Primar al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
reprezentantul ora]ului B`ile Ol`ne]ti [n Adumarea general` Asocia\iei de Dezvoltare 
Intercomunitar` "APA V^LCEA", s` aprobe trecerea la tarif unic [ncep@nd cu data de 
01.01.2013 ]i aprobarea stabilirii, ajust`rii ]i modific`rii pre\urilor ]i tarifelor propuse de 
operator,pentru serviciilede alimentare cu ap` ]i canalizare pe [ntreaga arie de operare. 

Art.4 – Se [mputernice]te Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti să încheie Actul adi\ional 
la Contractul  de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap` ]i de 
canalizare nr.1/18.11.2008 ]i acord` mandat Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` 
"APA V^LCEA" s` [ncheia ]i s` semneze prin reprezentantul s`u legal,[n numele ]i pe 
seama Consiliului Local al ora]ului B`ile Ol`ne]ti, Actul adi\ional [ntre p`r\i consiliu pe de 
o parte ]i SC APAVIL SA pe de alt` parte. 

Art.5 -Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire  de Primarul ora]ului B`ile Ol`ne]ti 
prin compartimentele de specialitate. 

Art.6 -Prezenta hot`r@re se aduce la cuno]tin\` public` prin afi]are, se comunic` 
Primarului, compartimentelor de specialitate din cadrul Prim`riei ora]ului B`ile Ol`ne]ti, 
Asocia\iei de Dezvoltare Intercomunitar` "APA V^LCEA"  ]i Institu\iei Prefectului 
jude\ului V@lcea. 
 

PRE}EDINTE }EDIN|~, 
Tra]c` Flavius Iulian 

 
 

CONTRASEMNEAZ~, 
  SECRETAR, 

jr.Nicolae Gorgan 
 
 
 
 
 
 
 

B`ile Ol`ne]ti, 17 decembrie 2012. 
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