ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 54
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul
Consiliului Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
Consiliul Local al comunei Valea Lunga întrunit în şedinţă ordinara la data de 18.07.2016,
Având în vedere:
 Proiectul de hotărâre initiat de primarul comunei Valea Lunga;
 Adresa cu nr. 152/07.07.2016 al Asociatiei Apa Alba;
 Raportul de specialitate cu nr. 1999/11.07.2016 al inspectorului responsabil urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga;
 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Lunga;
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
 Prevederile art. 16, alin. (3), lit. c) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare
intercomunitară ,,Apa Alba".
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si art. 115, alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se acordă mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul Consiliului
Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba", să
voteze Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional
S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, prezentată în tabelul următor:
Strategia
Tarif inițial
de tarifare (RON/m3)*
Apă
3,01
Apă uzată
2,86
* Tarif fără TVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,75%
3,75%

3,75%
3,75%

3,00%
3,00%

3,00%
3,00%

3,00%
3,00%

7,00%
13,50%

Art. 2 - Se acordă mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul Consiliului
Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba", să
voteze Actul Adițional nr. 3/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, prezentat în anexa la prezenta Hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: Asociatiei Apa Alba, Institutiei Prefectului jud. Alba si
compartimentului urbanism din cadrul primariei Valea Lunga.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Comsa Calina

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Banea Kinga Katalina

Adoptată în şedinţa din data de 18.07.2016
Cu un număr de ... voturi din numărul total de ... consilieri în funcţie

Anexă la Hotărârea Consiliului local nr.54/18.07.2016
ACT ADIŢIONAL Nr. 3/2016
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
PĂRŢILE CONTRACTANTE
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA ALBA” cu sediul în Alba
Iulia, str. I.C. BRĂTIANU nr. 1, reprezentată de Preşedintele asociaţiei – Hava Mircea – în calitate
de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, pe de o
parte
și
S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal în Alba Iulia , str. V. Goldiş, nr. 3, jud. Alba, în
calitate de Operator, reprezentată de Director general Lazar Viorel, pe de altă parte
În temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
și de Canalizare – Dispozitii generale, încheiat între cele două părți, având în vedere Titlul II –
Capitolul I – Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispoziții generale, de comun acord, părțile,
au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa
Alba” și cu nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel:
Art.1.
Anexa 1 - Prețul pentru apă, din Contractul de delegare – Dispoziții speciale - Partea de apă,
se modifică și va avea urmatorul conținut:
Preț 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
3,01
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
7,00 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Prețul este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.2.
Anexa 1 - Tariful pentru canalizare, din Contractul de delegare - Dispoziții speciale - Partea
de canalizare, se modifică și va avea următorul conținut:
Tarif 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
2,86
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
13,50 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Tariful este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.3.
Celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân nemodificate.
Art.4.
Prezentul Act Aditional s-a încheiat azi ......................, în 2 exemplare originale.
Autoritate deleganta

Operator

Președinte
Hava Mircea

Director general
Lazăr Viorel

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Comsa Calina

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Banea Kinga Katalina

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul
Consiliului Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației ,,Apa Alba"
Consiliul Local al comunei Valea Lunga întrunit în şedinţă ordinara la data de 18.07.2016,
Având în vedere:
 Adresa cu nr. 152/07.07.2016 al Asociatiei Apa Alba;
 Raportul de specialitate cu nr. 1999/11.07.2016 al inspectorului responsabil urbanism din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Valea Lunga;
 Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Lunga;
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
 Prevederile art. 16, alin. (3), lit. c) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de dezvoltare
intercomunitară ,,Apa Alba".
În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) si art. 115, alin.(1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se acordă mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul Consiliului
Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba", să
voteze Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional
S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 2017-2022, prezentată în tabelul următor:
Strategia
Tarif inițial
de tarifare (RON/m3)*
Apă
3,01
Apă uzată
2,86
* Tarif fără TVA

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3,75%
3,75%

3,75%
3,75%

3,00%
3,00%

3,00%
3,00%

3,00%
3,00%

7,00%
13,50%

Art. 2 - Se acordă mandat special Domnului primar Pusca Vasile, reprezentantul Consiliului
Local Valea Lunga în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba", să
voteze Actul Adițional nr. 3/2016 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, prezentat în anexa la prezenta Hotărâre.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică: Asociatiei Apa Alba, Institutiei Prefectului jud. Alba si
compartimentului urbanism din cadrul primariei Valea Lunga.
Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat
SECRETAR
Banea Kinga Katalina

Anexă la proiectul de Hotărâre
ACT ADIŢIONAL Nr. 3/2016
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
PĂRŢILE CONTRACTANTE
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA ALBA” cu sediul în Alba
Iulia, str. I.C. BRĂTIANU nr. 1, reprezentată de Preşedintele asociaţiei – Hava Mircea – în calitate
de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, pe de o
parte
și
S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal în Alba Iulia , str. V. Goldiş, nr. 3, jud. Alba, în
calitate de Operator, reprezentată de Director general Lazar Viorel, pe de altă parte
În temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
și de Canalizare – Dispozitii generale, încheiat între cele două părți, având în vedere Titlul II –
Capitolul I – Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispoziții generale, de comun acord, părțile,
au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Apa
Alba” și cu nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel:
Art.1.
Anexa 1 - Prețul pentru apă, din Contractul de delegare – Dispoziții speciale - Partea de apă,
se modifică și va avea urmatorul conținut:
Preț 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
3,01
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
7,00 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Prețul este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.2.
Anexa 1 - Tariful pentru canalizare, din Contractul de delegare - Dispoziții speciale - Partea
de canalizare, se modifică și va avea următorul conținut:
Tarif 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
2,86
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
13,50 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici taxa
pe valoarea adaugată.
** Tariful este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.3.
Celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân nemodificate.
Art.4.
Prezentul Act Aditional s-a încheiat azi ......................, în 2 exemplare originale.
Autoritate deleganta

Operator

Președinte
Hava Mircea

Director general
Lazăr Viorel

Initiator-primar
Pusca Vasile

Avizat
SECRETAR
Banea Kinga Katalina

