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EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotarare privind practicarea pretului la apa
stabilit de Autoritatea Nationala de Reglementare a Serciviilor
Comunitare prin Avizul nr. 119.937/2013

Autoritatea Nationala de Reglementare a Serciviilor
Comunitare, in baza solicitarii Primariei Zarnesti nr.
3572/2013, a comunicat “Avizul” privind stabilirea preturilor
la apa potabila livrata in comuna Zarnesti, de catre Serviciul
public de alimentare cu apa al comunei.
Preturile la apa potabila s-au determinat pe baza
influentelor reale primite in costuri pana la nivelul lunii
decembrie
2013.
Acestea
nu
contin
T.V.A.
–
operatorul(Primaria) nefiind platitor de T.V.A.
Ulterior, prin Ordinul 16/06.02.2014 al Autoritatii Nationale
de Reglementare a Serciviilor Comunitare s-a aprobat Licenta
Clasa 3 operatorului COMUNA ZARNESTI, identificat prin CIF
3724512.
U.A.T. com.Zarnesti, era operator licentiat, pentru
realizarea Servicului de alimentare cu apa in gestiune directa.
In baza prevederilor art.VII din Legea 225/2016 pentru
modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de
utilitati publice nr. 51/2006, s-a demarat procedura de
reorganizare a Serviciului de alimentare cu apa organizat in
structura aparatului de specialitate al primarului in Societate
reglementata de legea 31/1990 republicata cu modificarile si
completarile ulterioare cu capital integral al unitatii
administrativ-teritoriale.
La 16.11.2017, prin H.C.L. nr.24/2017, s-a aprobat
documentatia de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare
cu apa din comuna Zarnesti, prin atribuire directa S C
SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL.
In prezent, noul operator economic S C SISTEM CONSLOC

ZARNESTI 2012 SRL a depus la A.N.R.S.C. documentatia de
corespunzatoare pentru obtinerea licentei.
Precizam faptul ca in perioada 16.10.2017-19.10.2017, in
cadrul institutiei noastre s-a efectuat o actiune de control
planificat din partea A.N.R.S.C. care a
avut ca obiectiv
verificarea modului in care sunt respectare prevederile
reglementarilor in vigoare cu privire la Serviciul de Alimentare
cu Apa si de Salubrizare.
Intrucat prin H.C.l. nr. 24/16.11.2017, nu s-a aprobat ca
noua entitate S C SISTEM CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL sa
practice pretul la apa in baza Avizului nr. 3572/2013, pana la
obtinerea licentei de catre noul operator economic, propun
aprobarea proiectului de hotarare in forma prezentata.
Primar,
Lazar Alexandru

