ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BRAZI
CONSILIUL LOCAL
Nr.26 din 30.03.2022
PROIECT DE HOTARARE
privind stabilirea tarifului pentru serviciile de distributie a apei potabile
in comuna Brazi, judetul Prahova
Având in vedere prevederile:
- art.8 alin.(3) lit.k) din Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilitati
publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art. 12 alin.(1) lit.i) si art. 13 alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind serviciile de
alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordinului nr. 65/2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu
apa si de canalizare;
- Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de alimentare cu apa si
canalizare;
-art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.n) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
Luând în considerare:
-adresa nr.103 din 14.03.2022 a SC Aquasal Utilserv SRL Brazi prin care solicita
majorarea tarifelor de distributie a apei potabile in comuna Brazi, judetul Prahova;
-Avizul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.952992 din 11.03.2022 privind modificarea tarifului
pentru distribuția apei potabile pentru S.C. Aquasal Urilserv S.R.L. prin care se avizeaza tariful
pentru distributia apei potabile in comuna Brazi, la nivelul de 1,16 lei/mc, exclusiv T.V.A.;
Tinând cont de:
-referatul de aprobare intocmit de Primarul comunei Brazi prin care se propune Brazi prin
care se propune stabilirea tarifelor pentru serviciile de distributie a apei potabile pe raza comunei
Brazi;
-raportul de specialitate al compartimentului de resort cu privire la proiectul de hotarare
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de distributie a apei potabile pe raza comunei Brazi;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Brazi;
-avizul secretarului general al comunei Brazi, judetul Prahova;
În temeiul art. 139 alin.(3) si art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul local al comunei Brazi, judetul Prahova adopta prezenta hotarare :
Art.1 (1) Incepand cu data de 1 mai 2022 tariful practicat de S.C. Aquasal Utilserv
S.R.L. Brazi pentru serviciile de distributie a apei potabile prestate pe raza comunei Brazi, judetul
Prahova se stabileste astfel :
Pret/tarif pentru populatie = 2.87 lei/mc
Pret/tarif pentru persoane juridice = 2,64 lei/mc
(2) Pretul la apa potabila pentru populatie contine T.V.A. in cota de 9%, conform
prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar
pentru persoane juridice nu contine T.V.A.
(3) Incepand cu aceeasi data prevederile Hotararii nr. 62 din 10.12.2018 a Consiliului
local al comunei Brazi, judetul Prahova isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.2 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de personalul cu

atributii in domeniu din cadrul societatii S.C. Aquasal Utilserv S.R.L., iar hotararea va fi
comunicata persoanelor si autoritatilor interesate prin grija secretarului general al unitatii
administrativ-teritoriale.

INIȚIATOR,
PRIMAR,
Leonaș RADU

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
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PRIMAR
Nr.12.355 din 30.03.2022

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotarare privind aprobarea tarifului de distributie
a apei potabile in comuna Brazi, judetul Prahova
Potrivit art.8 din Legea nr.51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilitati
publice “autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile
legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi
controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea,
dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau
privată a unităţilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de utilităţi publice.
In exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor de
utilităţi publice, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri, printre altele, în
legătură cu aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz,
în condiţiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate
şi aprobate de autorităţile de reglementare competente.
SC Aquasal Utilserv SRL Brazi a solicitat, in conformitate cu prevederile legale,
Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
modificarea tarifului de distributie a apei potabile in comuna Brazi, judetul Prahova.
Prin Avizul Presedintelui A.N.R.S.C. nr.952992 din 11.03.2022 privind modificarea
tarifului pentru distribuția apei potabile pentru S.C. Aquasal Urilserv S.R.L. s-a avizat tariful
pentru distributia apei potabile in comuna Brazi, la nivelul de 1,16 lei/mc, exclusiv T.V.A.

Pretul apei potabile se va determina avand in vedere tariful de distributie al apei
potabile aprobat (1,16 lei/mc fara TVA), la care se va adauga pretul pentru apa potabila
livrata consumatorilor din nodul hidrotehnic de înmagazinare Movila Vulpii, aprobat
pentru S.C. Exploatare Sistem Zonal Prahova S.A. Ploiești.
Fata de cele mentionate, se impune modificarea tarifului pentru serviciile de
alimentare cu apa potabila in comuna Brazi. Astfel, tariful pentru serviciul de alimentare
cu apa potabila in comuna Brazi va fi majorat cu 0,29 lei/mc si va fi urmatorul:
Pret/tarif pentru utilizatori casnici (populatie) = 2,87 lei/mc (cu TVA)
Pret/tarif pentru rest utilizatori (persoane juridice) = 2,64 lei/mc (fara TVA)
Avand in vedere cele de mai sus, propun consiliului local adoptarea Proiectului
de hotarare privind aprobarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa potabila
prestate pe raza comunei Brazi, judetul Prahova pe care il consider legal si oportun.

PRIMAR,
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