
pentru : modilicarea H
privind aprobarea Plan
rezultatelor Analizei Co
I)ezvoltare a In

Consiliul Local
26 FEBRUARIE 2O2I;

Avand in vedere:

- Adresa nr.92
- referitoare la do
catre organele
Drin Contractul de Fina
D€zvoltare a Infrastru
precum si la - pasii
exist€nte la aceasta data

10,02.2021, prin care i-a

- Adresa nr.S
Notilicarea nr.2 la Co

11,02.2021, in com
mai sus, prin care

- Adiesa de
11,02.2021, prin care
Contractului de Fina
revizuita din MvSMIS -
Local,aunei-Hotarari
Local al Comunei
Serviciilor, conform
Proiectul Regional de
perioada 2014 - 2020;

realizeze demersurile
membrilor Asociati;

- Hotararea nr.
Hotararii nr.l din 31.
Consultativ asupra Stu
Regional de Dezvoltare
2020 - cu Anexele - P

ROMANIA
JUDETUL BRAILA

CONSILIUL LOCAL AL COMU]\EI
ROSIORI

HOTARAREA NR.l3
Din 26 X'EBRUARIE 2021

nr.1l din 13 februarie 2020 a Consiliului Local al Contunei Rosiori
lui Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilior, conform
t - Beneficiu din Studiul de Fezabilirtate pentru Proiectul Regional de

de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020

Comunei Rosiori, judetul Braila, intmnit in sedinta ordinana la data de

29.01.2021 a Asociatiei, inregistrata la Operator sub nr.S44l?9'01,2021
care trcbuie elaborate, avizate sii aprobate de catre I'sociatie si de

ale membrilor Asociati - necesare respectarii conditionalitatilor inpuse
tarc nr.422103,12.2020 Cod SMIS 20141+136502 al Proiectului Regional
rii de Apa si Apa Uzata din judetul Braila in perioada 2014 - 2020'

rali - care trebuie parcursi in acest scop - pe baza documentelor
in evideniele Asociatiei si ale Operatorului;

- Adresa nr.S441 rfin 10.02.2021 a Operatorului, inregistrata la Asociatie $ub nr.92 di
unic.t documentele solicitate - rnentionate la punctul 3 - si i-a cerut
pentru adoptarea acestei Hotarrlri, de calre organele deliberative a

- Adresa nr.S6?5

ca Asociatiei :
I 08.02.2021 a Operatorului, prin care a transmis la AM POIM

de Finantare nr.422l03,12.2n2n i
- pe e-mail - a AM POIM, inregistrata la Operator sub nr.S662

de Finantare - anexacomunica - aprobarea modificarii Cererii
nr.422103.12.2020 - conform Notilicarii
are Notificarii nr.2;

nr.2-si-documen

- Adresa nr.151 n l'1.02.202t a Asociatiei, prin care solicita adoptarea de catre Consiliu
din 13 februarie 2020 a Consiliulu- pentru modificarea Hotararii nr.lL1

privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelo
Itatelor Analizei Cost - Beneliciu din Studiul de Fezal'ilitate pen

oltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judletul Braila i

din 19.02.2021 a Adunarii Generale a Asociatiei pentru modilica
.2020 a Adunarii Generale a Asociatiei - privind acordarea A

iului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico - economici ai Proi
Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014

integranta;

din 11,02.2021 a Operatorului,
la punctul 3 din Adresa nr'S441

inregistrata la
din 1t0.02.2021

Asociatie sub nr.141
/ nr.92 din 10.02,2021 d



- Hotararea nr. 7
Strategiei de Dezvoltare a
Operatorului - SC Com
Anexa - parte integranta;

- Hotararea nr.ll
aprobarea Planului Anu
Analizei Cost - B
Infrastructurii de Apa si

- Referatul de ap
- Rapoartele com
In temeiul p

Legea nr.s1/2006 - L
completarile ulterioare,
Legea v.241/2006 - L
modilicarile si comp
prevederile Art'196 a
administrativ' cu m

Art.I. Ilotararea
aprobarea Planului
Analizei Cost -
Infrastructurii de Apa si
cum urmeaza :

l. Titlul Hotararii
Hotararea nr.11

publice de alimentare
Operatorului S.C. Com
de Evolutie a Preturilor
Studiul de Fezabilitate
Uzata din Judetul B

2. Art.l se

Al]tL - Se apro
canalizare pentru Perio
Publice Dunarea Braila

3, Art,2 se modilic
Art.2 - Stra

pentru perioada 2021
Dunarea Braila S.A. -
Aditional - in Con
Canalizare nr.670 ditr

Comunei Rosiori
Serviciilor, conform
Proiectul Regional de
perioada 2014 - 2020 -

din 19.02,2021 a Adunarii Generale a Asociatiei privindl aprobarea
seniciilor publice de alimQntare cu aF,a si de canalizare in -l\ria Delegata

de Utilitati Publice Dunarea Braila SA pe perioada 2021 - 2025 - cu

din 13 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Rosiori privind
de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor

din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regioual de Dezvoltare a

pa Uzata din Judetul Braila in perioadr 2014 - 2020t
bare al primarului Comunei Rosiori;
ilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Rosiori;

r art.9 alin,(2) litera d), ale Art'43 alin.(3) si 8lin.(4) si alle Art'52'din
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu nlodificarile si

prevederilor Art'35 alin.(2) si alitr.(3) si ale Art.36 alin.(2) si alin'(S) din
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata' cu

ulterioare si al prevederilor Art'139 alin.(3) litera d), coroborate cu

.(1) litera a) din O.U.G. nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul
si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
11 din 13 februarie 2020 a Consiliutui Local al Comunei Rosiori privin

de Evolutie a Preturilor / Tarif,elor Serviciilor' conforrn rezultatelo
din Studiul de Fezabilitate pentrrn lProiectul Regional dt Dezvoltare

a Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 - 2020 - se nrrodifica,

nodifica, se completeaza si Ya avea urrnatorul cuprins i
13 februarie 2020 priYind aprobal'ea Strategiei de Tarifare a S

apa si de canalizare pentru perioada 2021 ' 2025 in Aria Delega

ia de Utilitati Publice Dunarea Braila S'A. ' care include Planul An
Tarifelor Serviciilor - conform rezultatelor Analizei Cost - Beneficiu

Proiectul ResioDal de Dezvoltare a Infrastructurii rle Apa si

in perioada 2014 - 2020 - reYizia septembrie 2020

si va avea urmatorul cuPrins :

Strategia de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si c

lz 2021 - 2025 in Aria Delegata Operatorului S'C' Compania de Utilita
S.A. - Anexa si parite itrtegranta din prezenta Hotarare'

si va avea urmatorul cuprins :

de Tarifare a Serviciilor publice de alimentare cu apa si de canaliza

2025 in Aria Delegata Operatorulrui S'C. Compania de Utilitati Publi
nexa si parte integrarta din preze[ta Hotarare - Ya fi incliusa - prin '
I de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si

.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare'

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotararii nr.1l din 13 februarie 2020 a Consiliului Local
aprobarea Planului Anual de Evotutie a Preturilor / T

Analizei Cost - Beneficiu di! Studiul de Fezabilitate pen

oltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila

u se modifica - .



Art.I[ l.
legii, prin grija secreta
Primarului Comunei Ros

2. Prio grija
Dezvoltare Intercomuni
Ilotarari cu Anexa - part

3. Prin grija As
mai sus. va Ii comunicat
interesul implemetrtarii

Aceasta hotafafe
locali i functie - in
locali infunctie,

PRESEDINTE
co

LUNGU

Hotarare, va fi adusa la cunostinta publica si comunicata, in cotrdiliile
general al UAT Comuna Rosiori si dusa la indeplinile prin grija

lui general al UAT Comuna Rosiori, se vor comunica Asociatiei de
Dunarea Braila - 2 (doua) exemplare originale - ale prezentei

integranta.
iei, un €xemplar original al docum€ntelor prevazute la lpunctul 2 de
eratorului S.C. Compania de Utilitati Publice Dunarea llraila SA' in
ctului.

ddoDtata ca un numar de 1l voturi, din numarul tolql de 11 consilieri
cefinta de maioritate absolata - din numqrul total sl cottsilierilor

E SEDINTA CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL ,

DRAGOMIR ADRIANA


