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HOTĂRÂRE 
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Alimentare 

cu Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor consumului de apă în sistem 
pauşal şi al  modelului contractului de furnizare /prestare 

 Consiliul  Local al comunei Valea Doftanei,judetul Prahova: 
Având în vedere  : 
Proiectul de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al 

Serviciului Public de Alimentare cu Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,aprobarea baremurilor 
consumului de apă în sistem pauşal şi al  modelului contractului de furnizare /prestare 
 Expunerea de motive a Primarului comunei   Valea Doftanei  - Ing. Manea I. Ion   
 Ordinul nr. 88 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare 
 Ordinul nr. 90 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 Legea   nr. 241 din 22 iunie 2006  , Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , 
republicată 
 Ordinul nr. 29/N  din 23 decembrie 1993 pentru aprobarea Normativului-cadru privind 
contorizarea apei şi a energiei termice la  populaţie, instituţii publice şi agenţi economici 
 Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităţi publice, 
  În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) literele "d" şi art 45 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1  Se  aprobă Regulamentul de Organizare si Funcţionare al Serviciului Public de Alimentare 
cu Apă ,Canalizare şi Salubritate Valea Doftanei ,conform anexei 1,parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art. 2 Se aprobă baremurile consumului de apă în sistem pauşal,conform anexei 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 3  Se aprobă modelul contractului de furnizare /prestare  ,conform anexei 3,parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 Art.4  Se stabileste preţul  la apă  potabila de 0,8 lei/m.c.(cu TVA),preţ ce  se va aplica numai 
după obţinerea  avizului  de la ANRSC   şi confirmarea lui printr-o nouă Hotarare a Consiliului Local . 
 Art.5  Prezenta hotărâre  va fi adusă la îndeplinire de Primarul comunei Valea Doftanei   prin 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă ,Canalizare şi Salubritate. 
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