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HOT;RÂREA  NR. 23 
Privind: aprobareaăpreМuluiălaăapaăpotabil<,ătransportat<ăКiădistribuit<ăînăcomunaăDanicei 

pentru Serviciul de Utilitati Publice al comunei Danicei, Judetul Valcea.  
 

 
 ConsiliulăLocală ală comuneiăD<nicei,ă județulăVâlcea,ă întrunită înă ședințaă ordinar< din 29 
aprilie 2022, la care particip<ă ună num<r  de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri locali în 
funcție; 
 V<zândăcaăprinăHot<râreaănr.19/15.04.2022 a Consiliului Local a fost alesăcaăpreşedinteă
deăşedinţ<,ădomnulăCernatescu Mihai, pentru perioada martie-mai 2022; 
 Luândă ină discuţieă Proiectulă deă hot<râre,ă Referatulă deă aprobareă al Primarului comunei 
Danicei, înregistrat sub nr. 2130/19.04.2022 si Raportul de specialitate al domnului Calin 
Constantin Iulian nr. 59/19.04.2022 privind aprobareaă prețuluiă laă apaă potabil<,ă transportat<ă șiă
distribuit<ă înăcomunaăDaniceiăpentruăServiciulădeăUtilitatiăPubliceăală comuneiăDanicei,ă Judetulă
Valcea.  . 

V<zândăc<ăs-auă respectatăprincipiileă transparenţeiă înăprocesulăde elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţaă decizional<ă înă administraţiaă
public<; 

Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se propune 
admitereaăproiectuluiădeăhot<râre; 

V<zândă Raportulă deă avizareă aă legalit<ţiiă proiectuluiă deă hot<râreă întocmită deă secretarulă
general al comunei Danicei. 

- Avizul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 
Publice nr. 953902/22.03.2022 privind stabilirea pretului pentru serviciul de alimentare 
cu apa, pentru Serviciul de Utilitati Publice al comunei Danicei; 

În conformitate cu prevederile: 
− art. 129, alin. (1), alin.(2), d), alin. (7), lit.n), art. 299 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codulăadministrativ,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă; 
− art. 8, alin. (3), lit.k), art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare 

de 
utilit<ţiăpublice,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă; 

− art.12,ăalin.ă(1),ă lit.i),ăart.35ăalin.ă (8)ădinăLegeaăserviciuluiădeăalimentareăcuăap<ăşiăde 
canalizareănr.ă241/2006,ărepublicat<,ăcuămodific<rileăşiăcomplet<rileăulterioareă; 

− Ordinului A.N.R.S.C. nr.65/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare 
sauă modificareă aă preţurilor/tarifeloră pentruă serviciileă publiceă deă alimentareă cuă apaă siă de 
canalizare; 

− Legiiă nr.ă 273/2006ă privindă finanţeleă publiceă locale,ă cuă modific<rileă şiă complet<rile 
ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. c), art.139 alin.(1) coroborat cu 
prevederile art.196 alin.(1) lit. a) din O.U.G Nr.ă57/2019ăprivindăCodulăadministrativ,ăcuămodific<rileă
șiăcomplet<rileăulterioare;                                                  
 Întrunind un nr. de 10 voturiă “pentru”,ă 0 voturiă “impotriv<”ă siă 0 “abțineri” adopt<ă
urm<toarea: 
            HOT;RÂRE: 
 

Art.1.  Începând cu data de 1 mai 2022,ă seă stabileșteă prețulă deă 4,35 lei/mc., exclusiv 
T.V.A.,pentruăapaăpotabil<ăprodus<,ătransportat<ășiădistribuit<ăînăcomunaăDanicei, pentru pentru 
Serviciul de Utilitati Publice al comunei Danicei, Judetul Valcea. 

Art.2.  Aducereaălaăîndeplinireăaăprezenteiăhot<râriăseăîncredințeaz<ăoperatoruluiă local și 
anume Serviciul de Utilitati Publice alăcomuneiăDanicei,ăjudețulăVâlceaă.. 



Art.3. Prezentaăhot<râreăseăvaăcomunicaăprin,ăgrijaăsecretaruluiăgeneralăalăcomunei 
Danicei,ăInstituţieiăPrefectuluiăJudeţuluiăVâlceaăinăvedereaăefectu<riiăcontroluluiăasupra 
legalit<ţiiă acesteia,ă Primaruluiă comuneiă Danicei, Compartimentului financiar – contabil 

din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Danicei, Serviciului de Utilitati 

Publice al comunei Danicei, şiă seă vaă aduceă laă cunoştinţ<ă public<ă prină afişareă șiă peă site-ul 
Prim<rieiăcomunei Danicei,ăjudețulăVâlceaă,www.primaria-danicei.ro .  
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