
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VADU PAŞII 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 
privind ajustarea preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu Paşii, de către operatorul 

SC SERVICE CONSLOC SRL  
 

 Consiliul local al comunei Vadu Paşii, judeţul Buzău; 
 Având în vedere următoarele: 

- Referat de aprobare nr. 13930/15.12.2020, a domnului Firon Gheorghe, Primarul 
comunei Vadu Paşii. 

- Raporul compartimentului de specialitate nr. 13931/15.12.2020, depus de doamna 
Nechifor Cristina, consilier juridic în aparatul de specialitate al Primarului comunei 
Vadu Paşii; 

- Solicitarea SC SERVICE CONSLOC SRL, Vadu Paşii,  inregistrata la primaria Vadu 
Pasii sub nr. 12417/04.11.2020. 

- Avizul ANRSC nr. 815885/02.11.2020; 
- Contractul de delegare a gestiunii nr. 1458/2007 ; 
- Raportul comisiei de specialitate nr. 14362/28.11.2018; 
- Legea serviciilor comunitare de utilitate publică nr. 51/2006, republicată: 
- Art. 35, alin. 5 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

241/2006, republicată; 
- Ordinul preşedintelui ANRSC privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare 

sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimetare cu apă şi 
canalizare nr. 65/2007. 

În temeiul art. 129 si art. 139  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Consiliul local aprobă preţul la apa potabilă furnizată în comuna Vadu Paşii, 
incepand cu data prezentei, sa fie de 3,90 lei cu tva inclus pentru populatie si 3,58 lei/mc fara TVA 
pentru rest utilizatori – institutii publice. 

Art. 2. Conducerea SC SERVICE CONSLOC SRL Vadu Pasii, se insarcineaza cu ducerea 
la indeplinire a prezentei hotarari. 

Art. 3.  Secretarul comunei Vadu Paşii, va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei 
hotărâri  şi o va înainta la instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 
 

                   Initiator,                      Avizat, 
Primar,             Secretar, 

  Firon Gheorghe      Tudorie Florentina Oana 
 
 

VADU PASII 
16.12.2020 
Hotărârea a fost adoptată cu un număr de ........din .... consilieri in functie / prezenti ........... 
Voturi pentru:........ Voturi impotrivă ...... Abtineri 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon:0238/588109  Fax : 0238/588419 

PRIMAR 
Nr. 13930/15.12.2020 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre  privind ajustarea preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu 

Paşii, de către operatorul SC SERVICE CONSLOC SRL  
 

 
 Domnilor consilieri,  

Prin adresa transmisă de operatorul Solicitarea SC SERVICE CONSLOC SRL, Vadu Paşii, 
3603/04.12.2020, inregistrata la primaria Vadu Pasii sub nr. 13477/04.12.2020 si - Avizul ANRSC 
nr. 815885/02.11.2020, se solicită ajustarea preţului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apă 
din comuna Vadu Paşii,  în baza prevederilor contractului de delegare a gestiunii nr. 
1458/16.02.2007 care prevede ajustarea şi/sau modificarea preţurilor şi tarifelor pe care 
concesionarul este autorizat să la practice pe durata derulării contractului de concesiune se fac în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. 

 Actul normativ în vigoare care reglementează stabilirea, ajustarea şi/sau modificarea 
preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare este Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007. 

În conformitate cu prevederile art.17 din metodologia aprobată prin acest Ordin (1) 
„Preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare se pot ajusta, 
la un interval de minimum 3 luni, cu avizul A.N.R.S.C., pe baza cererilor de ajustare primite de la 
operatori sau operatori economici, în baza creşterii indicelui preţurilor de consum faţă de nivelul 
existent la data precedentei ajustări; 

(2) Nivelurile de preţ sau de tarif pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare se determină pe baza analizei economico-financiara a operatorului sau operatorului 
economic, precum şi a influenţelor reale primite în costuri, determinate de evoluţia preţurilor şi 
tarifelor pe economie; 

(3) În avizul de specialitate emis de A.N.R.S.C. se va menţiona, pe lângă preţul şi tariful 
pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare ajustat, şi nivelul parametrului 
existent la data ajustării, determinat pentru intervalul de timp scurs de la data stabilirii sau 
ajustării precedente, faţă de care se va determina nivelul ulterior al parametrului de ajustare”. 

În acest sens am iniţiat şi vă propun spre analiză, dezbatere şi adoptare  proiectul de  
hotărâre privind aprobarea ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă 
din comuna Vadu Paşii, practicate de operatorul SC SERVICE CONSLOC SRL. 
 

PRIMAR 
FIRON GHEORGHE 

 
 
 
 

 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA VADU PAŞII 

Telefon:0238/788109  Fax : 0238/788419 

 
Nr. ________/__________2017 

 
 
 

RAPORTUL 
 COMISIEI DE SPECIALITATE 

 
privind ajustarea preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu Paşii, de 

către operatorul SC SERVICE CONSLOC SRL  
 
 

Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Vadu Paşii, pentru 

programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, servicii şi comerţ, 

analizând materialele înaintate împreună cu proiectul de hotărâre privind ajustarea 

preţului la apă potabilă livrată în comuna Vadu Paşii, de către operatorul SC 

SERVICE CONSLOC SRL,  a constatat şi stabilit: 

- există raportul compartimentului de specialitate, în legătură cu proiectul de 

hotărâre, aşa cum prevede legea; 

- Avizul ANRSC nr. 507076/09.08.2017 

Având în vedere că materialele au fos întocmite conform prevederilor legale, 

comisia de specialitate se declară de acord cu proiectul de hotărâre şi propune ca 

acesta să fie analizat şi aprobat în forma prezentată, de către Consiliul local, în prima 

sa şedinţă. 

 

Preşedinte,       Secretar, 
 


