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                PRIMĂRIA COMUNEI ROŞIILE 
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                        CONSILIUL LOCAL                     

 

HOTĂRÂREA Nr. 51 
 

Privitor la : modificarea HCL nr. 10/2018, cu modificările și 
completările ulterioare privind Serviciul public de alimentare 
cu apa  și  canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, în 
subordinea Consiliului Local al Comunei Roșiile, județul 
Vâlcea privind ajustarea/modificarea prețului și tarifului la 
apă, respectiv canal. 

 
 Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea întrunit în şedinţa sa 
ordinară din data de  29.06.2022 la care participă un număr de 11 consilieri din 
totalul de 11 consilieri în funcţie; 
 Având în vedere că domul Mrejea Gheorghe a fost ales preşedinte de 
şedinţă pentru o perioadă de trei luni în şedinţa Consiliului local Roşiile din data de 
31.05.2022; 
 Luând în dezbatere referatul, raportul de specialitate, expunerea de motive 
înregistrat sub nr. 2456/23.06.2022 prin care propune modificarea HCL nr. 
10/2018 privind înființarea și organizarea  Serviciului Public de alimentare cu apă 
și canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al 
Comunei Roșiile, județul Vâlcea, modificată și completată prin HCL 41/2018, în 
sensul că Art. 4 alin. 3 va fi modificat în sensul aprobării, modificării prețului, 
tarifului la apă și canal, având în vedere avizul de specialitate eliberat de 
A.N.R.S.C. nr. 705704/30.05.2019 și că prețul trebuie ajustat ținând cont de rata 
inflației cât și costurile privind serviciul, pierderile de apă din sistem aprobate de 
consiliul local, creșterea prețului la energia electrică, creșterile generale la 
materiale și servicii, alte cheltuieli suplimentare, văzând că ajustarea prețului s-a 
făcut ultima oară prin HCL nr. 40/2019; referatul Șef SPAC Roșiile nr. 
106/22.06.2022 înregistrată la primăria Roșiile sub nr. 2444/22.06.2022 prin care 
se solicită ajustarea prețurilor având în vedere Fișa de fundamentare nr. 
56/04.04.2022 pentru stabilirea prețului la apă și a tarifului pentru canalizare; 
proiectul de hotărâre modificat cu acordul inițiatorului la propunerea consiliului 
local în sensul ca prețul practicat la apă să fie de 6 lei/mc și diferența la canalizare 
să fie astfel încât prețul final să fie 9 lei/mc facturat; 
 Văzând avizele comisiilor de  specialitate din cadrul Consiliului local Roşiile 
prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre; 
 Ţinând cont de raportul de avizare al legalităţii proiectului de hotărâre 
întocmit de secretarul general al UAT Roşiile; 
 În conformitate cu prevederile art. 12 alin. 1 lit.  i, art. 13 alin. 1, art. 18 
alin. 1 lit. a, art. 19, art. 35 alin. 8 din L. nr. 241/2006, r2, Lege serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare, art. 3 alin (1), art. 8, art. 22 alin (1), art. 43 
alin (5) din L. nr. 51/2006, r1, Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu 
modificările și completările ulterioare; art. 3 alin (1), art. 17, 21, s.a. din Ordinul 
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ANRSC NR. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de 
canalizare, cu modificările și completările ulterioare, OAP nr. 323/2022; OAP nr. 
230/2022 pentru aprobarea Metodologiei de ajustare tarifara a preturilor/tarifelor 
pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare, pe baza strategiei 
de tarifare aferente planului de afaceri,  cu respectarea Legii nr. 24/2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 52/2003 r1 privind transparența 
decizională în administrația publică, văzând și art. 120, 121 din L. 1/2003 – 
Constituția României, Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, art. 7 alin. 2 din 
Legea nr. 287/2009 r1 privind Codul Civil; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 133 alin. (1), alin. (3) lit. a), art. 
129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), s), art. 136, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 196 
alin. (1) lit. a), art. 197 – 199, art. 240  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu 11 voturi pentru, 
Consiliul local al comunei Roşiile, judeţul Vâlcea, adoptă următoarea: 
 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.  I. Se aprobă modificarea Art. 4. alin. 3 din HCL nr. 10/2018 completat 
prin HCL nr. 41/2018 privind înființarea și organizarea  Serviciului public de 
alimentare cu apa  și  canalizare Roșiile, cu personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului Local al Comunei Roșiile, județul Vâlcea, care va avea următorul 
cuprins : ”(3) Prețul și tariful practicat de către Serviciul public de alimentare cu 
apa și canalizare Roșiile, este de 6,00 lei/mc apă și 3,75 leu/mc canalizare pentru 
utilizatori persoane fizice și/sau juridice, exclusiv TVA, prețul putându-se 
modifica/ajusta, conform legislației în vigoare.”   

Art.   II. Prezenta hotărâre va produce efecte cu data de 1 August 2022. 
Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Roșiile nr. 

10/2018, cu modificările și completările ulterioare rămân valabile. 
Art. IV. (1). Ajustarea/modificarea prețurilor s-a efectuat având în vedere 

Fișa de fundamentare nr. 56/04.04.2022 pentru stabilirea prețului la apă și a 
tarifului pentru canalizare și a hotărârii Consiliului local. 

 (2). Documentația, în original, privind modificarea/ajustarea prețurilor, se 
va păstra la SPAC Roșiile și tarifarea se va aplica cu luarea în considerare a 
respectării legislației specifice. 

Art. V. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea 
în vederea efectuării controlului de legalitate, primarului comunei Roșiile, Șefului 
Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare Roșiile pentru aducerea la 
îndeplinire în mod corespunzător și comunicare către ANRSC şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică, prin grija secretarului general al UAT Roşiile, judeţul Vâlcea. 

Roșiile, 29.06.2022 
       Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează pentru legalitate,  
        MREJEA GHEORGHE                        Secretar general UAT Roșiile,  
         AVRAM CĂTĂLIN-CONSTANTIN 
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