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r 3,0CT. 2021

n*..........6..... $.*. 2-...

PRorEcr oe norAnAnr

privind aprobarea modificiriiAnexeiX (Regulamentul serviciului de alimentare cu

apd gi de canalizare) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apd 9i de canalizare nr.556/2006129.t1.2070

Consiliul Local al Comunei Parincea

Av6nd in vedere:

- Raportul nr. A3.2l.a! compartimentului de resort din cadrul aparatului

de specialitate al primarului comunei Parincea,

- Referatul nr. ..€.3.A3. al Primarului comunei Parincea;

- adresa nr. 780/06.10.2027 a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitard

Baciu - ADIB;

- adresa S. C. Compania RegionalS de Ap5 Bacdu S. A. nr. tlL53/24.O9.2O2!;
- prevederile Ordonanfei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asocialii gi

fundalii, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr.5L/2006 a serviciilor comunitare de utilitSli publice, cu

modificdrile gi completirile ulterioare;
- modificirile ;i completirile survenite la Legea nr.2{!/2006 privind serviciul

de alimentare cu api gide canalizare prin Legea nr.224/20!5;
- prevederile Legii nr.L96l20L8 privind infiinlarea, organizarea li

fu ncliona rea asocialiilor de proprieta ri gi ad ministra rea condominiilor;
- prevederile Legii nr.LL4/1995 a locuinlei;
- Anexa X a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apd gi de canalizare nr.556/2006/29.L1,,.2OLO;

- prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art.2L alin. (1) din Statutul

Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard Bacdu - ADIB;

Avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Loca!;



in temeiul
(1) art. 140 alin.

Administrativ, cu

prevederilor art.129 alin. (2) lit. d) si alin. (7)

(1), art. 196 alin.(1), art. 197 din OUG nr.57/

modificSrile gi completirile ulterioare,

lit. n), art.139 alin.

2OL9 privind Codul

HOTARASTE :i-

Art. 1. Se aprobd modificarea Regulomentului serviciului de alimentare cu apd gi

de conolizore, conform Anexei nr. 1, care face parte integranti din prezenta

hoti16re.

Art. 2. Se aprobd modificarea Contractului de furnizore/prestore o serviciului de

olimentore cu opd 5i de canalizare, conform Anexei nr. 2, care face parte

integrantd din prezenta hotd16re.

Art. 3. Se aprobd modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru

serviciul de monitorizare colitativd gi cantitotivd a poluanlilor din apele evocuate

de ogenfii economici in releoua decanolizare publicd oflatd in administroreo
CRAB, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantd din prezenta hotir6re.

Art. 4. Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

de alimentare cu apd gide canalizare nr. 556/2006129.77.2010 rim6n in vigoare;

Art. 5. Aplicarea modificirilor cuprinse in prezenta hotdrdre intrd in vigoare

incepdnd cu prima zi din luna urmdtoare semnirii unui Act Aditional de citre
reprezentanlii sii legali;

Art. 6. Se mandateazd dl./dna Rogu Sorin, av6nd calitatea de reprezentant al

Unitdlii Administrativ Teritoriale comuna Parincea in Adunarea Generald a

Asociafiei de Dezvoltare lntercomunitard Baciu- ADIB, sd voteze in gedinfa AGA

ADIB acest punct de pe ordinea de zi;

Art. 7. Prezenta hotirdre se comunicd, lnstituliei Prefectului judelului Bacdu,

Primarului comunei Parincea, Asocia[iei de Dezvoltare lntercomunitari Bacdu -

ADIB, persoanei nominalizate la Art. 5 gi va fi adusd la cunostin[d publicd, in
condifiile legii.

AVIZAT DE LEGALITATE:

Secretar gene
6ft^*rD

TNTJ|ATOR:

Drogu

comunei,



Comuna Parincea

Judeful Bacdu

Primar

Nr. 63 z3/ ts^ /o. 2o z1

Referat

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea modificdrii ANEXEI X
(Regulamentul serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare)laContractul de Delegare a

gestiunii serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizare nr.55612006119.11.2010

Av6nd in vedere:

- Adresa ADIB nr.780106.10.2021 inregistratd la u.A.T. PaRi N c64 cu

prin care Asociafia a solicitat adoptarea unei Hotirdri a Consiliului

I Local privind aprobarea modific[rii Anexei -Regulamentul serviciului public de

alimentare cu ap6 qi de canalizare- la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului

public de alimentare cu apd qi de canalizare nr.556120061l9.11.2010 precum qi

acordarea mandatului special in cadrul Adun6rii Generale a Asociatiei in vederea

exercitdrii votului;

- Adresa S.C. Compania Regionald de Apd Bac6u S.A. nr.l I 153 din 24.09.2021;

- Decizia Consiliului Director ADIB nr.11 din 14.09.2021;

- Hotdrdrea Consiliului de Administralie al SC CRAB SA nr.3 din 04.03 .2021;

- modificdrile qi completlrile survenite laLegeanr.24Ll2006 privind serviciul de

alimentare cu apd;i de canalizare prin Legeanr.224l20l5;
\

- prevederile Legii nr.l96l20l8 privind infiinfarea, organizarea qi funclionarea

asocialiilor de proprietari qi administrarea condominiilor;

- prevederile Legii nr.lL4ll996 a locuinfei;

- prevederile Legii nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilit61i publice, cu

modificErile qi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) coroborat cu art. 2l alin. (1) din Statutul

Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard"Baciu - ADIB;

lin6nd cont de raportul de specialitate precum qi de prevederile:

- O.G. nr.2612000 cu privire la asocialii qi fundafii, actualizatd;



- Art. 16 alin. (3) lit. f) ,,aprobarea caietului de sarcini qi a Regulamentului

serviciului, consolidat ;i armonizat pentru intreaga aiLe a Serviciului" coroborat cu art.

21 alin.(l) din Statutul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard Bac6u ,,HotdrArile

AdunSrii Generale luate in exercitarea atribufiilor prevdzrrte la art.l6 alin.(3) lit. f) nu

pot fi votate dereprezentanlii asociafilor in Adunarea Generald a Asocialiei decdt in

baza unui mandat special, acordat expres, in prealabil prin hot6r6re a autoritd{ii

deliberative a unit6{ii administrativ teritoriale asociate",

supun spre aprobare Proiectul de hot[rAre in forma prezentatd, Proiect de hotdrdre ce

conline modificarea qi actualizarea conforn prevederilor legislaliei in domeniu, a

Regulamentului serviciului public de alimentare cu api ;i de canalizare, respectiv

ANEXA X a Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu

apd qi de canalizare nr.55612006119.11.2010.

Primar,

Roqu. S-orin



Comuna Parincea

Judelul Bacdu

Compartiment contabilitate

N.. 6 32/, / tS" {o-3o2(
RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotdrdre privind aprobarea modificirii ANEXEI X
(Regulamentul serviciului public de alimentare cu ap6 qi de canalizare)la Contractul de Delegare a

gestiunii serviciului public de alimentare cu apd qi de canalizarerc.55612006119.ll.2010

U.A.T. COMUNA PARINCEA este membri a Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitard Baciu, asociafie constituiti in scopul reglementSrii, infiintdrii,

organizdrii, finan![rii, exploatSrii, monitorizdrii qi gestiondrii in comun a serviciului de

alimentare cu api qi de canalizarc pe raza de competen{d a unitdlilor administrativ-

teritoriale membre, precum qi realizarea in comun a unor proiecte de investi{ii publice

de interes zonal sau regional, destinate infiin{irii, modernizdrii qi/sau denroltdrii, dupS

caz, a sistemelor de utilitSli publice aferente Serviciului, pe baza strategiei de

denr oltare a Serviciului.

Prin proiectul de hot6r6re supus spre dezbatere qi adoptare Consiliului Local

Parincea se propune aprobarea modificdrii Regulamentului serviciului public de

alimentare cu api qi de canalizare pentru aria de delegare, av6ndu-se in vedere

modific6rile qi completdrile legislative, respectiv modificirile aduse Legii nr.24L12006

a serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare prin Legea nr.22412015 pentru

modificarea qi completarea Legii serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare

nr.247/2006, Legea nr.l96l20l8 privind infiinlarea, organizarca qi funclionarea

asociafiilor de proprietari qi administrarea condominiilor gi Legea nr.Il4ll996 a

locuinfei.

in Regulamentul supus aprob6rii, se propune un model de contract de

prestare/fumizarc a serviciului de alimentare qi canalizare unic, at6t pentru operatorii



casnici c6t qi pentru cei noncasnici. Totodatd se propune posibilitatea de a citi contorii

din 3 in 3 luni, cu emiterea lunard a facturilor,inbaza unui consum estimat in funclie

de istoricul consumului, pentru o perioadS anteioarl, similarS, qi regularizarea

consumului facturat pentru cele dou6 luni anterioare.

O altd modificare propusd se referd, la stabilirea pentru utilizatorii casnici, a

cantitdtii de apd preluatd in releaua public6 de canalizare, la nivelul procentului de

100% din volumul de ap[ potabild.

Prin modificarea Metodologiei privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de

monitorizarc calitativ6 qi cantitativd a poluanlilor din apele uzate evacuate de agenlii

economici in releaua de canalizare publicd aflatd in administrarea operatorului SC

CRAB SA se propune inlesnirea comunicirii qi clarificarea unor situalii care pot

genera confuzii.

Prezentul regulament, stabileqte cadrul juridic unitar privind funcfionarea

serviciului de alimentare cu api qi de canalizare, defineqte condiliile qi modalitdlile ce

trebuie indeplinite pentru asigurarea serviciului, precum qi relaliile intre operator qi

utilizatorii ace stor servicii.

Av6nd in vedere cele de mai sus, apreciem ca necesard inilierea Proiectului de

Hotirdre privind aprobarea modificdrii ANEXEI X(Regulamentul serviciului public

de alimentare cu ap6;i de canalizare) la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului

public de alimentare cu ap6 qi de canalizare nr.55612006119.11.2010,in concordanfS cu

prevederile art. 8 alin.(3) lit. I) din Legea nr.5l/2006 legea serviciilor comunitare de

utilitdfi publice qi prevederile art. 16 alin. (3) lit. f) ,,aprobarea caietului de sarcini qi a

Regulamentului serviciului, ssociate t qi arrnonizat pentru intreaga arie a

Serviciului" coroborat cu art. 2L alin.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitard Bac6u ,,Hotirdrile Adundrii Generale luate in exercitarea atribuliilor

prevdzute la art.16 alin.(3) lit. 0 nu pot fi votate de reprezentanfii asocialilor in

Adunarea General6 a Asocialiei dec6t in baza unui mandat special, acordat expres, in

prealabil prin hot6rilre a autoritdlii deliberative a unitEtii administrativ teritoriale

asociate",

Consilier contabil,

Grecu Vasile

Gl



ROMANIA
JUDETUL BACAU

T'.A.T. A COMUNEI PARINCEA
Sat Parincea,comuna Parinceajudetul BacSu

Tel: 004-0234-226530; Fax : 004-0234-226524
e-mail : offrce@parincea.ro

/z
ANUN

Nr. 6325din 13.10.2021

privind aprobarea modificarii Anexei X ( Regulamentul serviciului de alimentare cu

apa si de canalizare ) la Contractu! de delegare a gestiunii serviciului de alimentare

cu apa si de canalizare nr. 556/2006129.11.2010,

Primarul Comunei Parincea anuntd elaborarea unui proiect de hotdr6re privind aprobarea

modificariiAnexeiX ( Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ) la

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.

55612006t29.11.2010.

Anunful cuprinde:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Parincea, Tn calitatea sa de iniliator,
calitate acordatd de prevederile art.136,alin.1 din Ordonanta de urgentd nr.57t2019 privind
Codul administrativ,cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

b) raportul compartimentului de resort hotdrdre privind aprobarea modificariiAnexei X
( Regulamentul serviciului de alimentare cu apa si de canalizare ) la Contractul de delegare
a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 55612006129.11.2010.

c) proiectul de hotdrAre aprobarea modificariiAnexei X ( Regulamentul serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare ) la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/2006129.11.2010.

d) termenul limitd, locul gi modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris
propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotdrdre:

d.1. termenul limitd: 18.10.2021, ora 16:00;
d.2. locul: Primdria Comunei Parincea;
d.3. modalitatea:

d.3. 1 . e-mail: office@parincea.ro;
d.3.2. pe suport de h6rtie sau pe suport magnetic la registratura generald a

Primdriei Comunei Parincea ;

d.3.3. persoana responsabili pentru relatia cu societatea civild, care sd
primeascd propunerile, sugestiile gi opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de
hotdrdre propus este doamna, Andra yASrtAg-consilier -registraturd-comunicare, din
aparatul de specialitate al primarului comunei.

Comp. relatii publice si comunicare
Vas\las Andra

+k--


