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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 61/23.11.2022 

Privind aprobarea ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a 

APAVITAL S.A. 

Având în vedere: 

- Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a 

statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

- Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică; 

Ținând cont de: 

- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 

1294/21.11.2022; 

- Raportul ARSACIS nr.1235/09.11.2022 cu privire la solicitarea operatorului regional 

APAVITAL SA Iași de aprobare a ajustării prețului pentru apa industrială pentru întreaga 

arie de operare; 

- Adresa APAVITAL SA nr.68576/08.11.2022 privind solicitarea de aprobare a ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL SA; 

- Avizul ANRSC nr.966611/07.11.2022 privind ajustarea prețului pentru apa industrială 

pentru întreaga arie de operare, pentru APAVITAL SA Iași, județul Iași; 

- Statutul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 

Luând în considerare referatul de aprobare nr. 6395/23.11.2022 privind aprobarea ajustării 

prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL S.A.. 

În temeiul art. 196, alin.(1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 



Art.1. Se aprobă ajustarea prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de operare a APAVITAL 

S.A., după cum urmează: 

SPECIFICAȚIE 

Preț 

actual 

fără 

T.V.A. 

lei/mc 

Majorare 

propusă 

lei/mc 

Preț ajustat 

fără 

T.V.A 

lei/mc 

T.V.A. 

9% 

lei/mc 

cu 

T.V.A. 

lei/mc 

Apă industrială pentru întreaga arie 

de operare 
3,43 0,52 3,95 0,36 4,31 

 

Art.2.  Se acordă mandat special reprezentantului comunei Hărmănești  pentru ca în numele și pe seama 

comunei Hărmănești, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, 

să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS ajustarea prețului pentru apa industrială pentru întreaga arie de 

operare a APAVITAL SA conform Art. 1 din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri Primarului 

comunei Hărmănești, județul Iași, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS, S.C. 

APAVITAL S.A. precum şi Instituţiei Prefectului Judeţul Iaşi pentru controlul legalităţii asupra actelor 

administrative. 

 

PRIMAR, 

Ioan Secrieru  


