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NR. 39 din 08.04.2021 

 
P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E 

privind  aprobarea  lucrărilor propuse a fi executate   din cota de dezvoltare a   
 S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L 

 
Văzând: 

 -  Adresa  nr. 55/29.03.2021   emisă de S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Aricestii 
Rahtivani S.R.L. , înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr.10406 din 29.03.2021; 

- Referatul de aprobare nr. 11237 din 08.04.2021întocmit de Primarul comuneila proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea  lucrărilor propuse a fi executate   din cota de dezvoltare a    S.C Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L; 

- Decizia nr. 18 din 26.03.2021 a  Consiliului de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL, prin care s-a avizat lista investițiilor propuse a se realiza din fondurile 
provenite din cota de dezvoltare; 
          În conformitate cu: 

- prevederile art. 7 alin. 3, 4 și 5 din Ordinul  nr. 65 din 28 febuarie 2007 privind aorobarea 
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare 
cu apă și de canalizare, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Publice de 
Gospodărie Comunală; 

- Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 74/2012 privind aprobarea cotei de dezvoltare a 
sistemului de alimentare cu apă din comuna Ariceștii Rahtivani; 

- 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.(4) 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)   şi ale 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 lucrările propuse a fi executate din cota de dezvoltare a  S.C Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L, după cum urmează: 

- Conexiuni la branșamente apă executate la rețeaua de alimentare cu apă din satul Ariceștii 
Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani – preț estimat 55.000 lei fără T.V.A. 

- Reparație capitală electropompă submersibilă 5,5 kw – preț estimat 10.000 lei fără T.V.A. 
 Art. 2 Comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate va fi asigurată de 
Secretarul General al comunei Ariceștii Rahtivani. 
 

INIȚIATOR: 
PRIMAR, 

                                         Gheorghe ORBU 
AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL al COMUNEI 
 Violeta - Neluța PETCU 
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NR. 11237 din 08.04.2021 
 

 
 
 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea   lucrărilor propuse a fi executate din cota de 
dezvoltare a S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani S.R.L. 

 
 
           Prin adresa nr. 55 din 29.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 
10406 din 29.03.2021, S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL a 
solicitat aprobarea utilizării fondurilor provenite din cota de dezvoltare  pentru finanțarea unor  
lucrări propuse a fi executate în anul 2021. 

Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
SRL, prin Decizia nr.18 din 26.03.2021,  a avizat lista investițiilor propuse a se realiza din fondurile 
provenite din cota de dezvoltare.Suma totală estimată a acestor investiții estte   de 65.000 lei fără 
T.V.A. și va fi utilizată astfel: 

- Conexiuni la branșamente apă executate la rețeaua de alimentare cu apă din satul 
Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani – preț estimat 55.000 lei fără T.V.A. 

- Reparație capitală electropompă submersibilă 5,5 kw – preț estimat 10.000 lei fără 
T.V.A. 

În anul 2020, a fost executată o rețea nouă de alimentare cu apă în satul Ariceștii Rahtivani. 
Prin contractul nr. 17496 din 23.09.2019 au fost efectuate branșamente la rețeaua nouă, 

fiind astfel necesară efectuarea conexiunilor acestor branșamente. 
Potrivit O.U.G nr. 57/2919 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind gestionarea serviciilor de interes local. 
            Având în vedere cele prezentate mai sus,  am inițiat prezentul proiect de hotărâre pe care îl 
consider necesar și oportun. 

 
 
 
 

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 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 
 
SERVICIUL BUGET FINANȚE ȘI INVESTIȚII 
NR. 11271 din 08.04.2021 
 

RAPORT  DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotarare privind aprobarea  lucrărilor propuse a fi executate   

 din cota de dezvoltare a   S.C Serviciul Public de Alimentare cu Apă 
 Ariceștii Rahtivani S.R.L 

 
În conformitate cu  prevederile: 
- O.U.G. nr.26/2013 , privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori 

economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ; 

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale , cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Legea nr.31/1990 privind Societatile Comerciale  
- Legii nr.82/1991 , Legea contabilitatii, republicata , cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
- Hotărârea Consiliului local Ariceștii Rahtivani nr. 74/2012 privind aprobarea cotei de 

dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă din comuna Ariceștii Rahtivani; 
-  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; 
 Prin adresa nr. 55 din 29.03.2021, înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 

10406 din 29.03.2021,care este însoțită de studiul tehn ico-economic  S.C. Serviciul Public de 
Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani SRL a solicitat aprobarea utilizării fondurilor provenite din 
cota de dezvoltare  pentru finanțarea unor  lucrări propuse a fi executate în anul 2021. 

Potrivit art. 129 alin.(4) lit. d) și alin.(7) lit. n)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local exercită atribuții privind 
gestionarea serviciilor de interes local. 

Consiliul de Administrație al S.C. Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceștii Rahtivani 
SRL, prin Decizia nr.18 din 26.03.2021,  a avizat lista investițiilor propuse a se realiza din fondurile 
provenite din cota de dezvoltare.Suma totală estimată a acestor investiții estte   de 65.000 lei fără 
T.V.A. și va fi utilizată astfel: 

- Conexiuni la branșamente apă executate la rețeaua de alimentare cu apă din satul 
Ariceștii Rahtivani, comuna Ariceștii Rahtivani – preț estimat 55.000 lei fără T.V.A. 

- Reparație capitală electropompă submersibilă 5,5 kw – preț estimat 10.000 lei fără 
T.V.A. 

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 

    


