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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr.24/2021 pentru aprobarea 

reorganizării Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, serviciu public  
de interes local în subordinea Consiliului local al comunei Talea, compartiment fără personalite 

juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea, în serviciu cu 
personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Talea 

 
Având în vedere : 
-referatul de aprobare nr.1669/11 noiembrie 2022 al domnului Neagoe Cristian, primarul  

comunei Talea, prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.24/2021 privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Administrare a Domeniului 
Public și Privat, serviciu public de interes local în subordinea Consiliului local al comunei Talea, 
compartiment fără personalite juridică în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Talea, în serviciu cu personalitate juridică organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei 
Talea ; 

-raportul de specialitate nr.1671/11 noiembrie 2022 al compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Talea; 

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Talea ; 
- avizul secretarului general al comunei Talea nr.1674/11 noiembrie 2022 ; 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Talea nr.24/2001 privind aprobarea reorganizării 

Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat, serviciu public de interes local 
în subordinea Consiliului local al comunei Talea, compartiment fără personalite juridică în cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Talea, în serviciu cu personalitate juridică 
organizat în subordinea Consiliului Local al Comunei Talea ; 

- adresa Președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice nr.965515/2022 ; 

În baza prevederilor : 
- art.28 alin.(5) și art.29 alin.(11) lit.m) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice 

nr.51/2006, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare ; 
- art.35 alin.(4), alin.(8) – (10), art.36 alin.(4) și art.37 alin.(4) lit.h) din Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare ;  

- art.1, art.2 și art.15 alin.(7) din Ordinul nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare, în cazul serviciilor furnizate/prestate prin sistemele publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare realizate din fonduri asigurate de la bugetul local şi/sau din fondurile proprii ale 
operatorilor, cu modificările și completările ulterioare ; 

- Ordinului nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a 
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, pe baza 
strategiei de tarifare aferente planului de afaceri ; 

- Ordinului nr.231/2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de 
implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost - 
beneficiu pentru investiţiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 
677/2017 ; 
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- art.129 alin.(1), alin.(2) lit.a), c) și d) coroborate cu alin.(3) lit.c) și alin.(7) lit.n) raportate 

la cele ale art.155 alin.(1) lit.d), alin.(5) lit.a) și d) și art.589 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(1), alin.(3) lit.g) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța 
de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
 

Consiliul local al comunei Talea adoptă prezenta hotărâre :  
 
Art.1. Aprobă modificarea si completarea art.20 al Anexei nr.4 – Regulamentul de 

organizare și funcționare al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din 
Hotărârea Consiliului Local nr.24/2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință publică la sediul și pe site-ul Primăriei 
comunei www.comunatalea.ro si va fi comunicată de catre secretarul general al comunei 
instituțiilor, autoritătilor și persoanelor interesate. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
Cristian NEAGOE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                                         Anexa la proiectul de hotărâre 
 
 
 

REGULAMENTUL 
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚONARE  

al 
 Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public și Privat  

 
ÎNFIINȚAT ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  TALEA , 

JUDEȚUL PRAHOVA 
 

 
Art.20.(1). Prețurile si tarifele pentru compartimentul de apă din cadrul serviciul public,  

vor fi elaborate în conformitate cu prevederile art.35.alin.(4) ,teza I, alin.(8) - (10), art.36 alin.(4) 
și art.37 alin.(4) lit.h) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr.241/2006, 
republicată, cu  modificările şi completările ulterioare. 

(2). Stabilirea, ajustarea sau modificarea prețurile și tarifele pentru compartimentul de apă 
din cadrul serviciul public se avizează de către Autoritatea Naționala de Reglementare pentru 
serviciile comunitare de Utilitate Publică. 

(3). Investițiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de 
alimentare cu apă sunt bunuri de retur și se vor recupera : 

- prin amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanțată din fonduri 
proprii și, respectiv,  

- prin redevență stabilită potrivit contractului de delegare pentru partea finanțată din fonduri 
publice. 

  (4). La stabilirea redevenței se va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării 
pentru mijloace fixe aflate în proprietate publică, componente ale sistemului public de alimentare 
cu apă și de canalizare concesionat, puse la dispoziția operatorului și gradul de suportabilitate al 
populației.  
  (5). Redevenţa se va include gradual în prețul la apă potabilă la nivelul echivalentului 
amortizării patrimoniului public, ținând cont de perioadele de amortizare stabilite conform 
legislației în vigoare și de gradul de suportabilitate al populației. 

Nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului public ce trebuie inclus în preţul 
la apă potabilă nu poate fi mai mic decît nivelul anual al echivalentului amortizării patrimoniului 
public inclus în anul precedent.Redevenţa trebuie să aibă o tendință crescătoare de la un an la 
celălalt. 
  (6). Fondurile constituite din redevență vor fi folosite exclusiv pentru investiții, 
reabilitarea, modernizarea și/sau extinderea sistemelor de alimentare cu apă în comună. 

 
 

INIȚIATOR 
PRIMAR 

Cristian NEAGOE 
 
 


