ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind delegarea de gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si
a serviciului public de salubrizare

Avand in vedere:
Proiectul de hotarare, si expunerea de motive a d-lui Dragan Nicolae, primarul comunei
Tirgsoru Vechi, in calitate de initiator, din care rezulta necesitatea si oportunitatea delegarii de
gestiune a serviciului public de alimentare cu apa si a serviciului public de salubrizare,
inregistrata sub nr. 2544 / 10.03.2015;
Raportul de specialitate al Biroului financiar-contabil privind delegarea de gestiune prin
incredintare directa, inregistrat sub nr. 2545 / 10.03.2015;
In conformitate cu prevederile :
- art. 31 si art. 49 alin. 3 din Legea nr. 51/2006 (republicata) privind serviciile
comunitare de utilitati publice;
- art. 35 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale;
- Legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor;
- art. 8 alin. (3), art. 17, art. 18, art. 20 - 24 şi art. 41 din Legea 241/2006 (republicata)
privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare;
- Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
- Legii 31/1990 – Legea societatilor, rerepublicata, cu modificarile si completarile
ulterioare (Legea 76/2012);
- H.G.nr. 717/ 2008 pentru aprobarea Procedurii - cadru privind organizarea, derularea si
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice.
- Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare,
- Ordinului nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare;
- H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea
contractelor de concesiune de servicii prevazute în O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publica si de concesiune de servicii,
- Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice nr. 110/2007 privind aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de salubrizare al
localitatilor,
- Ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare a Serviciilor Comunitare de Utilitati
Publice nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini - Cadru al serviciului de salubrizare
al localitatilor;
In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit. a) - d), alin.(3), lit.b), alin. 6 pct. 14 si art. 45,
alin.(i) si art.61 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1 - (1) Se aproba delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare prin incredintare directa catre Societatea Comerciala ECO SERVICIUL APACANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, avand ca asociat unic Comuna Tirgsoru
Vechi, reprezentata prin Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, cu sediul in comuna
Tirgsoru Vechi, sat Strejnicu, str. Principala, nr.200, judeţul Prahova.

(2) Preturile pentru furnizarea apei potabile de catre S.C. ECO SERVICIUL APACANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, catre populatie si ceilalti utilizatori vor fi
cele practicate de catre serviciul public de alimentare cu apa, adica 3,10 lei/mc inclusiv TVA
catre populatie, respectiv 2,50 lei/mc inclusiv TVA catre ceilalti utilizatori, si se vor pastra pana
la stabilirea propriului tarif.
Art.2 – (1)Se aproba gestiunea directa a serviciului de salubrizare.
(2) Se aproba infiintarea unui compartiment in cadrul primariei care va desfasura
activitatea de salubrizare.
Art.3 - Se aproba caietul de sarcini privind delegarea de gestiune a serviciului public de
alimentare cu apa si canalizare al Comunei Tirgsoru Vechi, conform anexei nr.1 la prezenta.
Art.4 - Se aproba contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu
apa si canalizare cu Societatea Comerciala ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI SRL si incheierea acestuia pe o perioada de 10 de ani, conform anexei nr.
2 la prezenta. Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apa si canalizare se
va face prin act aditional, in conditiile legislatiei in vigoare.
Art.5 - Se imputerniceste dl. Dragan Nicolae – primarul Comunei Tirgsoru Vechi,
identificat cu CI seria PX nr. 173984, eliberat de SPCLEP Tirgsoru Vechi, la data de 4.06.2013,
CNP: 1641010293106 sa semneze contractul de delegare a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apa si canalizare.
Art.6 - Se aproba lista bunurilor din domeniul public si privat al Comunei Tirgsoru
Vechi care vor fi inventariate si predate in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului
de alimentare cu apa si canalizare, conform anexei nr.3 la prezenta.
Art.7 - Cu data prezentei hotarari se abroga prevederile HCL 85/22.09.2014.
Art.8 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se insarcineaza primarul
comunei si Biroul Financiar Contabil din cadrul Primariei Comunei Tirgsoru Vechi.
Art.9 - Comunicarea prezentei hotarari persoanelor si institutiilor interesate va fi
asigurata de catre secretarul comunei Tirgsoru Vechi.
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