
ROMÂNIA 
JUDEłUL TELEORMAN 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂLINEŞTI 
 

HOTĂRÂRE 
Privind: acordarea unui mandat special, reprezentantului C onsiliului Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Teleormanul”, pentru a a aproba modificarea prețurilor / 
tar ifelor pentru servic iile de alimentare cu apă ș i canalizare 

 
Consiliul Local al Comunei Călinești, județul Teleorman, întrunit în ședinta ordinară din data de 31.08.2017, 

 
AVÂND ÎN VEDERE: 

 
- expunerea de motive a pr imarului comunei, cu nr. de inregis trare 111/25.08.2017; 
- raportul compartimentului de specialitate, cu nr. de inregistrare 112/25.08.2017; 
- adresa ADI Teleormanul cu nr. 972/07.08.2017; 
- preveder ile ar t. 43, alin. (5)  din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările ș i completările ulter ioare; 
- preveder ile ar t. 35, alin. (8) din Legea nr. 241/2006, a servic iului de alimentare cu apă ți de canalizare, rerepublicată; 
- dispozitiile ar t. 16 alin. (3) , lit. “d” coroborat cu prevederile ar t. 20, alin. (3) ;i ar t. 21, alin.  (1) din Statutul Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitar’[ ,,Teleormanul”; 
- avizul A .N.R.S.C. nr. 506212/03.07.2017 privind avizarea modificării prețurilor la apa potabilă și a tarifelor la 

canalizare  pentru întreaga arie de operare de către S.C. APA SERV S.A. Alexandr ia, județul Teleorman; 
- preveder ile ar t. 17, pct. 2 și Anexei nr . 1, Tabelul 1.5. din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor  Publice de 

alimentare cu apă ș i de canalizare; 
- preveder ile ar t. 11 -  14, ar t. 36, alin. (2), lit. „d”, coroborat cu alin. (6), lit. „a”, pct. 14, alin. (2), lit. ”e” coroborat cu 

alin. (7), lit. ”c”, ar t. 37 din Legea nr.215/2001 a adminis tratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulter ioare; 

- avizul favorabil al Comis iei de specialitate pentru progame de dezvoltare economică- socială, buget finanŃe, 
adminis trarea domeniului public  şi pr ivat al comunei, agr icultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului, servicii ş i comerŃ, cu 
nr.de înregistrare 3705/31.08.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru învăŃământ, sănătate, cultură, protecŃia socială, activităŃi sportive şi de 
agrement,cu nr.de înregis trare 3707/31.08.2017; 

- avizul favorabil al Comisiei pentru administraŃia publică locală, juridică, apărarea ordinii ş i liniştii publice a drepturilor 
cetăŃenilor, cu nr.de înregistrare 3709/31.08.2017; 

 
În temeiul ar t. 45, alin. 1, ar t. 47, alin. 1, 2 și 3, ar t. 49, art. 115, alin. 1, lit. “b”, alin. 3, 5, 6 ș i 7 din Legea nr. 215/2001, 

a adminis traŃiei publice locale, republicată, cu modificăr ile şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

A rt.1. Se acordă domnului Haită Gabriel, pr imarul Comunei Călinești, județul Teleorman,  în calitate de reprezentant al 
Consiliului Local în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Teleormanul” , mandat special pentru a vota 
favorabil prețul / tar iful  pentru serv iciile de apă și canalizare, astfel cum sunt expuse mai jos : 

 

Specificație Preț / Tarif pentru populație, inclusiv TVA 
- lei / mc 

Preț / Tarif pentru rest util izatori 
- lei / mc 

APĂ PO TABILĂ produsă, transportată și distribuită pe 
întreaga arie de operare 

4,25 3,90 

C AN ALIZARE – EPU RARE pentru întreaga arie de operare 2,82 2,37 
 
A rt.2. Secretarul Comunei Călineşti va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Teleorman, în 

vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului Comunei Călinești, județul Teleorman, Asocieției de D ezvoltare 
Intercomunitară “Teleormanul”, autor ităŃilor în drept şi persoanelor interesate, în temeiul prevăzut de lege. 

 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚ Ă                                    CONTRASEMNEAZĂ,  
                BĂNUȚ Ă IONEL                                                                                          SECRET AR, 
                                                              JALB Ă M ARIUS DUM ITRU 

 
CĂLINEŞTI 
Nr. 57/31.08.2017 


