
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERAESTI

HOTARARE
privind aprobarea Actului Aditional nr.37 la Contractul de delegare nr.48/2009 ce cuprinde modificarea prelului

pentru apa potabill produsi, transportatl qi distribuittr, a pretului pentru apa industriali, a tarifului pentru
canalizare qi a tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare

Consiliul Local al comunei GHERAE$TI. inrrunir in $edinta la dala de 24 .06.2020
Avdnd in vedere referatul de aprobare nr.4673116.06.2020, prezentat gi suslinut de primarul comunei GHERAE$Tl.

domnul Pavel BERE$OAE, iniliatorul proiectului de hot6rare;
Av6nd in vedere:
-raportul de specialitate nr. 4725/17 .06.2020:
- avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei GHERAE$Tli

- Adresa Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApA Canal laqi -ARSACIS nr. 4lr5122.05.2020'.
- Raportul ARSACIS nr.3731lr1,05,2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de aprobare a moditicdrii prelului

pentru apa potabile produse, transpo(a6 $i distribuiE, prelului pentru apa industriald, a tarifului pentru canalizare $i a
tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare;

- Avizul nr. 806950129.04.2020 emis de Autoritatea Nalionald de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de
LJtilitati Publice (A.N.R.S.C.) privind modificarea prelurilor gi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa pi de

canalizare, pentru Societatea APAVITAL SA lafi, Judetul lafi;
- Adresa nr. 19354129.04.2020 emis6 de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobare a moditlcdrii prefului pentru

apa potabilA produs6 $i transportate in vederea distribuirii, api industriald Ei a tarifelor de canalizare $i epurarel
- Adresa APAVITAL SA nr. 201 14105.05.2020 de inaintare a Fiqelor de t'undamentare pentru nodificarea prelului

pentru apa potabile produstr $i transportate in vederea distribuirii, apd industriald gi a tarilelor de canalizare qi de epurare;

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd Ei canalizare nr. 48/2009,

incheiat intre Asocialia Regionaltr a Serviciilor de ApI Canal lagi - ARSACIS li societatea APAVITAL SA;
- prevederile Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal laii -ARSACIS;
- prevederile Hotar6rii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale

asocialiilor de dezvoltare inlercomunitarA cu obiect de activitate serviciile de utilitAti publice, cu moditicdrile qi

completlri le ulterioare;
- prevederile Legii nr.5l/2006 privind serviciile comunitare de utilit6ti publice, cu modifictrrile qi completdrile

ulterioare;
- prevederile Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu aptr Ei de canalizare, republicatd;
in temeiul dispoziliilor art. 5 lit. k), art. 129 li an. 196 alin. (l) Iit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul

administrativ.

HOTARA$TE:

Art. l. * Se aprobtr prelul pentru apa potabilA produsa, transportata li distribuiE pentru intreaga arie de operare,

la nivelul de 4,42leilmc., exclusiv T.V.A.
Art, 2.- Se aprobtr prelul pentru apa industrialA pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 3,22 lei/mc..

exclusiv T.V.A.
Art, 3. - Se aprobtr tariful pentru canalizare - epurare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 3"62 lei/mc..

exclusiv T.V.A., din care:
- tariful pentru canalizare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de I,73 lei/mc., exclusiv T.V.A.
- tariful pentru epurare pentru intreaga arie de operare, la nivelul de 1,89 lei/mc., exclusiv T.V.A.
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Art. 4. - Se aprobtr Actul Adilional nr. 37 ce cuprinde modificarca. incepand cu data de 01.0g.2020, a AnexeiI din contractul de delegare a Sestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ii de canalizare - Dispozilii speciale,
Partea de Aptr, care va avea urmatorul cuprins:

* c onfor m av izului A N n;SC nr. 806 9 5 0/ 2 9. 0 t. 2 0 2 0
Art. 5. - Se aproba Actul Adi(ional nr. 37 ce cuprinde modificarea, incep6nd cu data de 0l .08.2020, a AnexeiI din Conlractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa Ei de canalizare - Dispozi{ii speciale,

Partea de Canalizare, care va avea urmdtorul cuprins:

* 
c onform av izului AN RSC nr. I 0 69 5 0/2 9. 01. 2 02 0

Art. 6. - Se acordl mandat special reprezentantului comunei GHERAE$Tl in Adunarea Generald a Asociatici

19g,*gl. a Serviciilor Api Canal laqi - ARSACIS, si aprobe in AGA - ARSACIS, in numele gi pe seama comunei
CHERAE$Tl, pre{ul pentru apa potabil5 produse, transportate ii distribuita pentru intreaga arie de operare. prelul
pentru apa industriali pentru intreaga arie de operare !i tariful pentru canalizare - epurare pentru intreaga arie de
operare, Actul Adi(ional nr.37, respectiv modificarea Anexei I din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apa ;i de canalizare - Dispozitii speciale, Partea de ApI gi modificirea Anexei I din Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare - Dispozifii speciale, Partea de Canalizare.

Art.1. - Se acordi mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor de Ap6 Canal lagi - ARSACIS. cu sediul
in Ia!i, Str. Mihai Costdchescu nr. 6 (cl6dire administrativd 3), jud. Ia9i, inscrisi in Registrul asociariilor qi tLndaliilor cie
la grefa Judecltoriei laqi cu nr. 84/A/07 ,01 .2005, al cdrei membru esle comuna CIIERAEgTI, sI semneze prin
reprezentantul sdu legal, Preqedintele Asociatiei - Victor Chirila. in nurnele gi pe seama comunei CHERAEgTI, Actul
Adifional nr. 37 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apd;i canalizare.

Art. 8' - Celelalte prevederi ale Contractulur de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd si de
canalizare nr. 48/2009. incheiat intre Asocialia Regionald a Serviciilor de Apd Canal la$i - ARSACIS Si Societarea
APAVITAL SA, cu modificirile gi completirile ulterioare prin acte aditionale, care nu contravin prevederilor Actului
Adilional nr. 37, rdm6n neschimbate pi igi produc efectele.

Art. 9. - Asocialia RegionalA a Serviciilor de Apd Canal laqi
indepl inire prevederi le prezentei hotf,r6ri.

Art. 10.- Secretarul general comunei CHERAE$TI va comunica copii dupd prezenta hotarare Asocialiei
Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iagi - ARSACIS, societatii APAVITAL SA qi lnstitugiei Prefectului Judelului
Neam1.
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INTE DE SEDINTA

Adoptatl in iedinla din 29 iulie 2020 cu un numir de 7 voturi "pentru" ii 6 "ablineri" din totalul de l5 consilieri in lunclie
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