ROMÂNIA

CONSILIUL LOCAL
ALEXANDRU ODOBESCU
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
Cod 917007, comuna Alexandru Odobescu, jud. Călăraşi, România

cod fiscal : 3966281

HOTĂRÂRE
privind aprobarea pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu apa in comuna Alexandru
Odobescu
Consiliul local Alexandru Odobescu, întrunit în şedinţa
13.11.2020.

extraordinara din data de

Având în vedere:
-referatul nr.4974/02.11.2020 întocmit de domnul primar Eremia Niculae ;
-adresa nr.71/06.10.2020 inaintata de Serviciul public Alexandru Odobescu S.R.L care solicita
aprobarea unei cote de 15% pierderi din pierderilor tehnologice din sistemul de alimentare cu
apa in comuna Alexandru Odobescu ;
-prevederile art.1 alin 1, lit.h , art 8 alin 1 si alin 3 din Legea nr.51/2006, privind serviciile
comunitare de utilitati publice, modificate si completate prin O.U.G nr.13/26.02.2008;
-prevederile art.8,art.10, art.12 alin 1, lit.e si art.36 alin 6 din Legea Serviciului de alimentare cu
apa si canalizare nr.241/2006, modificata si completata prin Legea nr.224/2015;
-prevederile art.116 alin (2) din Ordinul A.N.R.S.C nr.88/2007;
-fisa de fundamentare pentru stabilirea pretului la apa nr.116/14.11.2018;
-Avizul nr.700608/31.01.2019 privind stabilirea taxei pe mc/apa distribuita populatiei;
-prevederile H.C.L nr.9/11.02.2019 privind stabilirea taxei pe mc/apa distribuita populatiei;
-Dispozitie obligatorie nr.AIF 1863/23.09.2020;
-avizul comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati economico-financiare, amenajarea
teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
-prevederile art. 129 alin.2, lit.d, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.139 alin.1si art.196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,
.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă nivelul perderilor de apa din retea de 15%, pierderi care se incadreaza in
prevederile art. 116 alin (2) din Ordinul A.N.R.S.C nr.88/2007, respectiv pierderile de
apa in retea au valori sub 20% din cantitatea totala intrata in sistemul de distributie
Art.2 Serviciul Public Alșexandru Odobescu S.R.L prin compartimentul financiar contabil va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Secretarul primăriei va comunica prezenta celor interesaţi.
Preşedinte şedinţă,
Bordeianu Dumitru
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Contrasemnează Secretar general,
Ispas Vasile

.

