
"' ROMANIA 

JUDETUL VÂLCEA 
CONSILIUL LOCAL ORAS BREZOI 

HOTĂRÂREA NR. 66/27.09.2018 
privind mandatarea reprezentantului oraşului Brezoi, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea", să aprobe modificarea şi 
completarea, prin Act adiţional, 

a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canaliza re nr.1 /2008, cu modificările şi completă riie ulterioare 

Consiliul Local Brezoi întrunit în şedinţă la data de 27 septembrie 2018 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Juridic şi Avizele comisilor de specialitate; 
-HCL 134/06.12.20107, privind asocierea Oraşului Brezoi cu Judeţul Vâlcea, municipiile, 
oraşele şi unele comune din judeţul Vâlcea, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
lntercomunitară "APA Vâlcea"; 
-Adresa ADI "APA Vâlcea" nr.351 din 06.09.2018, 'lnregistrată sub nr.4915 din 
07.09.2018, împreună cu anexele nr.1 şi 2; 

În conformitate cu : 
- dispoziţiile art. 8 alin.3 lit.d2

, art.1 O alin.(5) şi ale art.43 alin.(8) din Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
- prevederile art.61 şi art.76 alin.(1) din Dispoziţii generale din Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.1/2008, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- dispoziţiile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea", cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale Actului Constitutiv al Societăţii APAVIL S.A. 
Vâlcea. 

În temeiul - art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) - pct.14 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

HOTĂRĂŞTE 
Art.1 Se mandatează reprezentantul oraşului Brezoi, în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" să aprobe : 

1. - modificarea şi completarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare,a gestiunii, 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 1/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 

1.1 - modificarea prevederilor referitoare la părţile contractante şi a prevederilor 
art.72 -Sediul din Dispoziţiile generale ale Contractului de delegare, în sensul: 

- schimbării sediului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA 
Vâlcea", reprezentată legal de dl. Robert-Adrian Schell, Preşedinte, la adresa 
din municipiul Râmnicu Vâlcea, strada Căpitan Mărăşanu nr.3, judeţul Vâlcea ; 



- menţionării domnului Gigi Preduş, Director General ca reprezentant 
legal al operatorului regional Societatea APAVIL S.A.; 

- eliminării Comunei Roeşti dintre unităţile administrativ -teritoriale din 
preambul. 

1.2 - modificarea Anexei nr.2 - 1A (Preţul pentru branşare şi alte se/Vicii
Apă) la Dispoziţiile speciale - partea de apă şi a Anexei nr.2 - 2C (Pre,tul pentru 
branşare şi alte se/Vicii - Canalizare-Epurare)-la Dispoziţiile speciale - partea 
de canalizare, în sensul actualizării tarifelor pentru prestarea unor servicii 
conexe servicilor de utilităţi publice, potrivit anexelor nr.1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre . 

2. mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară "APA Vâlcea" să 

semneze, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama oraşului Brezoi Actul 
adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
canalizare nr.1/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ce se va încheia cu 
Societatea APAVIL S.A. Vâlcea şi va fi avizat de către primarii unităţilor administrativ
teritoriale membre ale Asociaţiei în a căror arie teritorială operează operatorul regional şi 
de către Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea. 

Art.2 Primarul Orasului Brezoi Robert Schell, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată: ADI "APA Vâlcea, Institutiei 
Prefectului Valcea, Primarului orasului Brezoi .. ; 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 36 si art. 115 din 
Legea administraţiei publice locale nr.2151201, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, _O_Împotrivă ŞJ_· O_ab,tineri. 

Brezoi, la 21 septembrie 2018 

Contrasemeneaza pentru legalitat 
Secretar, 

SanduNi~~ 



PRETUL PENTRU BRANSARE SI ALTE SERVICII-APA 

PRETURI FACTURATE CLIENTILOR 

Activitate Pretul in lei fara TV A 

Tarif debransare/rebransare apa Apa 139,88 lei 
Tarif demontat, verificat si reparat contori apa rece din Apa 180,67 
vina consumatorului 
Tarif demontat/montat contoare apa rece Apa 100,00 
Verificare metrolo~ica contor monojet Dn 15-20 mm Apa 22,09 
Verificare metrolog:ica contor multijet Dn 1 5~25 mm Ap~-- 33,49 
Verificare metrologica contor multijet Dn 32-40 mm Apa ]~:46 
Reparatie/revizie contor monojet Dn 15-20 mm Apa 2,66 

-
Reparatie/revizie contor monojet Dn 15-20 mm Apa 14,19 
ReEaratie/revizie contor multijet Dn 15-40 mm Apa 26,63 
Preturi pentru analize de laborator pentru apa potabila Apa Conform Ordin 

208/2012 

Preturi de bransare (lucrari la apa) 

Acdvitate Pretul in lei fara 
TVA 

Apa (valoare bruta) pentru bransamente Robinet concesie, camin Conform deviz 
ia o distanta mai mica de 1 O metri apometru carosabil sau lucrari 
liniari necarosabil, conducta PEHD, 

colier bransare EF, elemente 
de legatura pentru toate 
tipodîmensiunile 

Costuri suplimentare pentru Sl.l-btraversare drumuri (forare Conform deviz 
bransamente la o distanta mai mare de sau sapatura) cu aducere la lucrari 
1 O metri liniari starea initiala a zonei~ ' 

-
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PRETUL PENTRU BRANSARE SI ALTE SERVICII-CANALIZARE:..EPURARE 

PRETURI FACTURA TE CLIENTILOR 

Activitate Pretul in lei fara TV A 
Preturi pentru analize fizico-chiniice prestate de Canalizare- Conform Ordin 
laborator ape uzate eQurare 208/2012 

Preturi pentru racordare (lucrari la canalizare-fara TV A) 

Activitate Pretul in lei fara TV A 
Executie racord canalizare Preturile vor fi stabilite Conform deviz lucrari 

pentru fiecare caz in 
parte prin luarea in 

' considerare a conditiilor 
locale specifice 

,. 


