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ROMANIA 

JUDETUL  BACAU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI 

 

H O T Ă R Â R E A 

NR.  23 DIN 21.04.2021 

 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, 

altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare 

 

         Consiliul Local al Comunei Oncești, întrunit în ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 21.04.2021;                   

         Având în vedere: 

         - Adresa A.D.I.Bacău nr. 296/16.04.2021, prin care se solicită aprobarea unui proiect de hotărâre 

privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, altele decât cele de alimentare 

cu apă și de canalizare; 

         - Raportul viceprimarului Comunei, înregistrat la nr. 1192/20.04.2021, în care sunt argumentate 

condițiile în care pot fi aprobate și completate prețurilor/tarifelor pentru servicii publice, altele decât cele 

de alimentare cu apă și de canalizare; 

         - Expunerea de motive nr. 1192
1
/20.04.2021 a Primarului Comunei, la Proiectul de hotărâre inițiat și 

semnat de către acesta, privind necesitatea aprobării și completării prețurilor/tarifelor pentru servicii 

publice, altele decât cele de alimentare cu apă și de canalizare; 

         - Actul Adițional nr. 84 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010, înaintat Asociației de către S.C. ,,Compania Regională de Apă 

Bacău” S.A. cu Adresa nr. 1770/08.02.2021; 

         - Adresa S. C. ,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. nr. 3314/11.03.2020; 

   - Adresa S. C. ,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. nr. 7111/30.06.2020; 

   - Adresa S.C. ,,Compania Regională de Apă Bacău” S.A. nr. 975/21.01.2021; 

         - prevederile art. 48 din O.G. nr. 26/30.01.2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

         - prevederile art. 1, alin. (3) și (4), ale art. 2, lit. a) și r), ale art. 20, alin. (1), lit. k) din Legea          

nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

         - prevederile art. 2, alin. (2) din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Codul fiscal, modificările și 

completările ulterioare; 

         - prevederile art. 1, 3 și 15, alin. (1) din Legea nr. 458/08.07.2002 privind calitatea apei potabile, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - prevederile art. 16, alin. (3, lit. d) coroborat cu art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – ADIB; 

   - Evoluția Indicelui anual al Prețului de Consum, IPC Total în perioada 2011- 2019; 

         - Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 101, 102
 
și respectiv, 103

 
din 

21.04.2021; 

         - Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei; 

         In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. (7), lit. n), ale art. 133, alin. (1), ale  art. 134, 

alin. (1), lit. a) și alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din 

O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

          Art. 1 - Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, altele decât cele pentru 

apa potabilă și canalizare, prevazute în Anexa nr. 2 denumită ,,Prețul pentru branșamente și alte servicii - 

Apă” din Dispoziții Speciale – Partea de Apă (Anexa I.B), care se modifică și se completează conform 

ANEXEI NR. 1 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 
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         Art. 2 - Se aprobă tarifele pentru serviciile publice de canalizare, altele decât cele pentru apă 

potabilă și canalizare, prevazute în Anexa 2 denumită ,,Prețul pentru racordare și alte servicii – 

Canalizare” din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare (Anexa I.C), care se modifică și se 

completează conform ANEXEI NR. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

 

         Art. 3 - Celelalte articole ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 556/2006/29.11.2010 rămân în vigoare. 

 

         Art. 4 - Aplicarea modificărilor cuprinse în prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu prima zi 

din luna următoare semnării unui Act Adițional de către reprezentanții săi legali. 

 

         Art. 5 - Se mandatează Dl primar PUȚEANU MIHAI-MARINEL, având calitatea de reprezentant al 

Unității Administrativ Teritoriale – Comuna Oncești, Județul Bacău în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B., să voteze în ședința AGA A.D.I.B. acest punct de pe 

Ordinea de zi. 

 

         Art. 6 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii ei la cunoștință publică, în condițiile legii 

și se comunică, prin grija secretarului general, compartimentului de specialitate, potrivit competențelor, 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău – A.D.I.B,  primarului Comunei Oncești, precum și 

Instituției Prefectului Județului Bacău în vederea verificării legalității.  

 

         Art. 7 - Primarul Comunei Oncesti și contabilul din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.        

 

         Art. 8 -  Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă 

ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”,   -  voturi ,,împotrivă” şi _-  ,,abţineri” din numărul total de 

11 consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

                    CONSILIER LOCAL,                                               SECRETAR GENERAL, 

                   DIMOFTE VERONICA                                     OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


