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Nr. 38 din 07.04.2021 
 

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă  în sistemul de alimentare 

operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL 
 
           Văzând: 
 - Adresa nr. 52 din 29.03.2021 transmisă de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu 
Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L., înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 
10429 din 29.03.2021  prin care solicită emiterea unei Hotărâri a Consiliului local al comunei 
Ariceștii Rahtivani prin care să fie aprobate cotele normate ale pierderilor de apă  în sistemul 
de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL; 

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 11198  din 07.04.2021, întocmit de primarul 
comunei; 
           În conformitate cu: 

-  Prevederile art. 25 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2005 privind Codul fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- S.R.1343-1/2006   referitoare la  determinarea cantităților de apă; 
- Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 13 din 03.03.2021 privind 

desemnarea reprezentantilor comunei Aricestii Rahtivani in Adunarea Generala a Asociaților 
și modificarea Actului Constitutiv al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii 
Rahtivani ”S.R.L. 

- Hotărârea A.G.A. a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  
nr. 1 din 12.03.2021 privind modificarea Actului constitutiv al societății; 

- prevederile art.  129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
        În temeiul prevederilor  art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Ariceştii Rahtivani, judeţul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

  Art. 1 Se aprobă cota de 25,21% corespunzătoare pierderilor de apă din sistemul de 
alimentare cu apă al comunei Ariceștii Rahtivani  pentru anul 2020. 

Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi 
asigurată de Secretarul general al comunei Ariceștii Rahtivani. 
  

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
        AVIZAT: 

                                                                                       SECRETAR  GENERAL al COMUNEI, 
                                                                                  Violeta-Neluța PETCU 
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NR. 11198 din 07.04.2021 

 
 
 
 
 
 

R E F E R A T   D E  A P R O B A R E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă  

 în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu 
 Apă Ariceștii Rahtivani SRL 

 
S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.,cu adresa nr. 52 din 

29.03.2021,,   înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 10429 din 29.03.2021  a  
solicitat emiterea unei Hotărâri a Consiliului local al comunei Ariceștii Rahtivani prin care să fie 
aprobate cotele normate ale pierderilor de apă  în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL.. 

În urma calculării pierderilor înregistrate în reţeaua de distribuţie a apei a comunei Ariceştii 
Rahtivani pe tot parcursul anului 2020, ca diferenţă între cantitatea de apă cumpărată si cea 
facturată către consumatori au rezultat următoarele date: cantitatea de apă brută cumpărată în 
anul 2020 a fost de 439.811 mc, cantitatea de apă potabilă facturată în anul 2020 a fost de 
328.933 mc, volumul de apă pierdut fiind de 110.878 mc, de unde rezultă un procent de pierderi 
pentru anul 2020 de 25,21%. 

Prin Decizia nr. 6 din 29.01.2021, Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  a avizat cota de pierderi de 25,21%, cu precizarea : 
”Din cota de pierderi de apă de 25,21%, 20% (5% - pierderi apă pe aducțiune +15% - pierderi apă 
pe distribuție) reprezintă pierderi de apă admisibile, conform legii, toate rețelele de alimentare cu 
apă din comuna Ariceștii Rahtivani,  având o vechime de peste 10 ani. 

Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun proiectul de hotărâre   privind 
aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă  în sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL 

 
 

 
 

PRIMAR  

 Gheorghe ORBU 
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Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
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SERVICIUL BUGET FINANȚE ȘI INVESTIȚII 
NR.11313 din 09.04.2021 

 
RAPORT  DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea cotelor normate ale pierderilor de apă  în 
sistemul de alimentare operat de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă 

 Ariceștii Rahtivani SRL 
 

În conformitate cu  prevederile: 
-  Prevederile art. 25 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2005 privind Codul fiscal, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- S.R.1343-1/2006   referitoare la  determinarea cantităților de apă; 
- Hotărârea A.G.A. a Serviciului Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  nr. 1 

din 12.03.2021 privind modificarea Actului constitutiv al societății; 
- prevederile art.  129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani administrează sistemele de 

alimentare cu apă a localităţilor componente ale comunei Ariceștii Rahtivani încă de la înfiinţare, 
din anul 2011.  

Aceste sisteme sunt compuse din captări/surse de apă, rezervoare de înmagazinare, staţii 
de pompare şi reţele de distribuţie. Acestea au fost înfiinţate de-a lungul anilor, unele fiind mai noi 
(Târgșorul Nou, Nedelea, Ariceștii Rahtivani parţial, Buda parţial), altele mai vechi (Ariceștii 
Rahtivani și Stoienești). 

Conform SR 1343-1/2006, pierderile de apă tehnic admisibile în rețelele de distribuție mai 
noi de 5 ani sunt de maxim 15% din volumul de apă intrată în sistem, iar la rețelele mai vechi de 5 
ani pot ajunge la maxim 35% din volumul de apă intrată în sistem. 

În documentele prezentate de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
se precizează  că, cantitatea de apă brută cumpărată în anul 2020 a fost de 438.811 mc, cantitatea 
de apă potabilă facturată în anul 2020 a fost de 328.933 mc, volumul de apă pierdut fiind de 
110.878 mc, de unde rezultă un procent de perderi pentru anul 2020 de 25,1%. 

Prin Decizia nr. 6 din 29.01.2021, Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L.  a avizat cota de pierderi de 25,21%, cu precizarea : 
”Din cota de pierderi de apă de 25,21%, 20% (5% - pierderi apă pe aducțiune +15% - pierderi apă 
pe distribuție) reprezintă pierderi de apă admisibile, conform legii. 

Analizand fondul proiectului de hotarare si documentatia anexată am constatat ca s-au 
respectat prevederile legale sus mentionate si propunem Consiliului Local adoptarea unei Hotarari 
in acest sens. 
 

INSPECTOR, 
Camelia- Maria ZEGHERU 

    


