
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10434 din 06.12.2021 

privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare 

a APAVITAL SA 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______ în data de _______, la 

care participă un număr de___consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie; 

Văzând că domnul/doamna ___________ este președinte de ședință; 

Luând în dezbatere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către primarul 

comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  privind aprobarea ajustării prețului pentru 

apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA; 

Având în vedere: 

 Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.1396/02.12.2021; 

Raportul ARSACIS nr.1388/26.11.2021 cu privire la solicitarea operatorului regional 

APAVITAL SA Iași de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de 

operare; 

Adresa APAVITAL SA nr.70050/25.11.2021 privind solicitarea de aprobare a ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA; 

Avizul ANRSC nr.916707/08.11.2021 privind ajustarea prețului pentru apa industrială 

pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL SA Iași, județul Iași; 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr.________ din data de ____________; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului înconjurător, 

de organizare şi dezvoltare urbanistică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi 

libertăţilor cetăţenilor, înregistrat cu nr._____din_____________; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit a) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 



În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, modificată, cu un număr de ..........voturi ”pentru”,.............voturi 

”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se aprobă ajustarea prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de 

operare a APAVITAL SA, după cum urmează: 

SPECIFICAȚIE 

Preț 

actual 

fără 

T.V.A. 

lei/mc 

Majorare 

propusă 

lei/mc 

Preț ajustat  

fără 

T.V.A 

lei/mc 

T.V.A. 

9% 

lei/mc 

cu 

T.V.A. 

lei/mc 

Apă industrială pentru întreaga arie 

de operare 
3,22 0,21 3,43 0,31 3,74 

Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului mun./orașului/comunei Oțeleni  

pentru ca în numele și pe seama mun./orașului/comunei Oțeleni, membru asociat în cadrul 

Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să aprobe în Adunarea 

Generală a ARSACIS ajustarea prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a 

APAVITAL SA conform Art. 1 din prezenta hotărâre.  

ART.3 - Primarul comunei Oțeleni prin intermediul aparatului de specialitate va urmări 

ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

ART. 4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Compartimentului achiziții; 

- Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 

- societății APAVITAL SA; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

   Secretar general, 

                                         ADAM PETRONELA 

 

 

 

 

 

  



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 10435 din 06.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare 

a APAVITAL SA 

 

Având în vedere: 

 Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.1396/02.12.2021; 

Raportul ARSACIS nr.1388/26.11.2021 cu privire la solicitarea operatorului regional 

APAVITAL SA Iași de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de 

operare; 

Adresa APAVITAL SA nr.70050/25.11.2021 privind solicitarea de aprobare a ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA; 

Avizul ANRSC nr.916707/08.11.2021 privind ajustarea prețului pentru apa industrială 

pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL SA Iași, județul Iași; 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. a) și alin. (8) lit a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată.  

 

Primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment financiar-contabil 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 10436 din 06.12.2021 

 

RAPORT 

privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare 

a APAVITAL SA 

 

 

Văzând: 

 Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS 

nr.1396/02.12.2021; 

Raportul ARSACIS nr.1388/26.11.2021 cu privire la solicitarea operatorului regional 

APAVITAL SA Iași de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de 

operare; 

Adresa APAVITAL SA nr.70050/25.11.2021 privind solicitarea de aprobare a ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA; 

Avizul ANRSC nr.916707/08.11.2021 privind ajustarea prețului pentru apa industrială 

pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL SA Iași, județul Iași; 

În conformitate cu prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – 

ARSACIS; 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

       În conformitate cu prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local. 

 

Secretar general, 

Adam Petronela 

 


