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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă din  

comuna Tirgsoru Vechi  
 

   
 
 

Avand in vedere: 
Expunerea de motive a d-lui Lungu Mircea – sef serviciu la Serviciul Public de Alimentare 

cu Apa al Comunei Tirgsoru Vechi, inregistrata sub nr. 231 din 6.06.2013 precum si raportul de 
specialitate al contabilului inregistrat sub nr. 232/6.06.2013, în care se prezintă şi se fundamentează 
aprobarea cotei de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă din comuna Tirgsoru Vechi; 

Documentaţia Serviciului Public de Alimentare cu Apă al Comunei Tirgsoru Vechi depusă la 
Primăria Comunei Tirgsoru Vechi, prin care solicită aprobarea cotei de dezvoltare de 3% care să fie 
inclusă în preţul de furnizare a serviciului, 

În conformitate cu: 
Dispoziţiile art. 7 alin.(3) şi alin. (4) din Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a 

preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare aprobată prin Ordinul 
Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007; 

Prevederile art. 34 alin. (5) din Legea nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

Dispoziţiile art.8 alin. (2) lit. i), j) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. "d" şi alin. (6) lit. “a” pct. 14, precum şi art. 45, alin. (2) şi art. 
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

 
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta hotarare: 

 
 

Art. 1. – Se aproba Se aprobă aplicarea unei cote de dezvoltare, modernizare si 
retehnologizare de 3% din cheltuielile totale, inclusă în preţul de furnizare a serviciului. 

Art. 2. – Cuantumul cotei de dezvoltare rămâne neschimbat pentru modificările /ajustările de 
preţ ulterioare, până la adoptarea altei hotărâri în acest sens.  

Art. 3. – Cu aducerea la cunostinta  a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei  
iar cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei  Tîrgșoru Vechi.  
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