
 
HOTĂRÂREA NR.18 

PRIVITOR LA: mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe 

completarea art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările 

ulterioare 
 

 Consiliul Local al oraşului Băbeni, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară 
din data de 22 decembrie 2020, la care participă un număr de 15 consilieri din 
totalul de 15 consilieri în funcţie; 
 Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr.4/07 decembrie 2020 doamna 
consilier local Bălașa Maria a fost desemnată preşedinte de şedinţă pentru luna 
decembrie 2020; 
        Luând în dezbatere referatul de aprobare nr. 19295/15 decembrie 2020, 
proiectul de hotărâre iniţiat de primarul orașului şi raportul de specialitate nr. 
19297/15 decembrie 2020 al secretarul general al orașului  prin care se propune 
mandatarea reprezentantului orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” să aprobe completarea art.36 din 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând și adresa nr.365/25 noiembrie 2020 a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „APA Vâlcea”, înregistrată la Primăria orașului Băbeni sub 
nr.18206/25 noiembrie 2020 prin care se solicită mandatarea reprezentantului 
orașului Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„APA Vâlcea” să aprobe completarea art.36 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere raportul comisiilor de specialitate prin care se avizează 
favorabil proiectul de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii nr.19298/15 
decembrie 2020 întocmit de secretarul general al oraşului;  
 În conformitate cu prevederile: 
- art.129 alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art.8 alin.(3) lit.d2 și art.10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare ; 
- art.61 din ”Dispoziții generale” din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și 
completările ulterioare; 
  - Ordinului președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr.65/2007; 
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- Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006 republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 
     - Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea”, cu 
modificările și completările ulterioare și ale Actului Constitutiv al Societății APAVIL 
S.A. Vâlcea; 

În temeiul art.139, alin.(1)  şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu 15 voturi 
pentru, adoptă următoarea 

 
HOTĂRĂRE: 

 
Art.1. -  Se mandatează domnul Ștefan Bogdan, reprezentantul orașului 

Băbeni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea ” să nu aprobe: 

1.completarea prin Act adițional a art.36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de 
venit din partea ”Dispoziții generale” din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările 
și completările ulterioare, cu următoarele prevederi: 

”În lipsa unei strategii tarifare obligatorii, impuse de un program de investiții 
cu finanțare externă, operatorul va fundamenta prețurile/tarifele cu respectarea 
prevederilor Ordinului președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr.65/2007. 

Ajustarea cu inflația a prețurilor/tarifelor se va face în baza creșterii indicelui 
prețurilor de consum față de nivelul existent la data precedentei ajustări. 

În condițiile în care se va înregistra deflație prețurile/tarifele nu vor suferi 
modificări. ” 

2. mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA Vâlcea” să 
semneze, prin reprezentantul său legal-Președinte, în numele şi pe seama 
orașului Băbeni, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare nr.1/2008, cu modificările și 
completările ulterioare, ce se va încheia cu operatorul regional APAVIL S.A.  

Art.2. – Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri Instituției Prefectului Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului 
de legalitate, primarului oraşului, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA 
Vâlcea”, precum şi aducerea la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului 
Local și pe pagina de internet a instituției. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 
              Maria BĂLAȘA    Contrasemnează pentru legalitate,      
                      SECRETAR GENERAL, 
                             Mihaela-Bianca DINICĂ 
 
 
 
Băbeni, 22 decembrie 2020 


