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ANUNȚ 
 
 

 Primăria comunei Ariceștii Rahtivani, cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, 
sat Ariceștii Rahtivani, nr. 75, județul Prahova, a inițiat procedura de consultare publică 
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, cu privire la un proiect de hotărâre inițiat de Primarul comunei 
Ariceștii Rahtivani privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu 
apă potabilă prestate de S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” 
S.R.L.  
 Proiectul de hotărâre este însoțit de expunerea de motive a Primarului comunei 
și de raportul de specialitate al Serviciului Buget, Finanțe și Investiții din cadrul 
Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani. 
 Etapa consultării publice are loc în perioada 20.11.2020 - 04.12.2020. 
Persoanele interesate pot trimite sau depune la registratura Primăriei comunei Ariceștii 
Rahtivani sau la adresa de email registratura@aricestiirahtivani.ro, sesizările, 
observațiile sau punctele de vedere, acestea având valoare de recomandare. 
 
 
 

PRIMAR, 
Gheorghe ORBU 
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NR. 103 din 18.11.2020 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă 
prestate de S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.  

 
 
 
           Văzând: 
           - Referatul de aprobare nr. 22105 / 18.11.2020 prezentat de Primarul comunei Ariceştii 
Rahtivani, în care se propune şi se fundamentează stabilirea prețurilor pentru serviciile publice 
de alimentrare cu apă potabilă prestate de S.C „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L.; 
            - adresa S.C. “Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. către 
Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani, nr. 249 / 17.11.2020, înregistrată la Primăria 
Comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 22107 / 18.11.2020; 
  -  adresa S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. nr. 
116/27.08.2020 către Autoritatea Națională de reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice București - Compartimentul Prețuri;            
 - Memoriu privind justificarea calculației prețului la apa potabilă din comuna Ariceștii 
Rahtivani, Județul Prahova ; 
 - decizia nr. 46 / 27.08.2020 a Consiliului de administratie al S.C. „Serviciul Public de 
alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 

- avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Autoritatea națională 
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 813077 / 02.09.2020 
înregistrată la SCSPAA Ariceștii Rahtivani cu nr. 78 / 02.09.2020 privind modificarea prețului 
pentru serviciul de alimentare cu apa. Pentru S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
Ariceștii Rahtivani” S.R.L., județul Prahova 
           - prevederile art.8, alin (1), art.9, alin (2), lit „d” din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr.51/2006,republicată, cu modificările și completările ulterioare,  ale art.12, alin 
(1), lit „i”, art. 13 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, ale 
Ordinului președintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare. 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. ”d”, alin (7), lit. „n”, și ale art. 139 alin. (1) din 
O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ:  
 

    



 
 

Consiliul local al comunei Ariceștii Rahtivani, județul Prahova, adoptă prezenta 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

           Art. 1 Se aprobă prețurile pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă 
prestate de S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. după cum 
urmează: 

- Preț apă potabilă pentru populație = 3,40 lei/m.c (cu T.V.A-9%) 
- Preț apă potabilă pentru rest utilizatori = 3,12 lei/m.c (fără T.V.A.) 

Art. 2 Prețurile prevăzute la art.1 se aplică începand cu data de 1 ianuarie 2021. 
           Art. 3 S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 

Art. 4 Începând cu data prezentei, orice prevedere contrară își încetează aplicabilitatea.            
Art. 5 Comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor publice, instituţiilor şi persoanelor  

interesate se asigură de către Secretarul general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

INIŢIATOR: 
PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                           AVIZAT: 
                                                                                SECRETAR GENERAL al comunei, 
                                                           Violeta-Neluța PETCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
            

 
 



                     
    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    P  R  I  M  Ă R I A     

                                                                     
 

 
Aricestii Rahtivani, strada Neagoe Basarab nr. 249, Cod 107025, tel/fax: 0244 380036, tel: 0244 
380068, C.U.I  2842927 
e-mail: primar@aricestiirahtivani.ro        secretar@aricestiirahtivani.ro        www.aricestiirahtivani.ro 
 
SERVICIUL BUGET FINANŢE ŞI INVESTIŢII 
NR. 22109 / 18.11.2020 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare 

cu apă potabilă prestate de S.C. “Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L.  

          
 

Având în vedere adresa S.C „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. 
către Consiliul Local al comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 249 / 17.11.2020, înregistrată la Primăria 
Comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 22107 / 18.11.2020, prin care se supune aprobării Consiliului 
Local al comunei Ariceștii Rahtivani modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată 
și distribuită în comuna Ariceștii Rahtivani, începand cu data de 01 ianuarie 2020, astfel:    

- Preț apă potabilă pentru populație = 3,40 lei/m.c (cu T.V.A-9%) 
- Preț apă potabilă pentru rest utilizatori = 3,12 lei/m.c (fără T.V.A.) 

În conformitate cu: 
 - decizia nr. 46 / 27.08.2020 adoptata în ședința Consiliului de administratie al S.C. 

„Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L., în care fost avizată propunerea 

privind modificarea prețului/m.c. apa potabila 

- prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare; 

- prevederile art. 35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare , republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Autoritatea națională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 813077 / 02.09.2020, înregistrată 
la S.C.S.P.A.A. Ariceștii Rahtivani cu nr. 78 / 02.09.2020 privind modificarea prețului pentru 
serviciul de alimentare cu apă pentru S.C. „Serviciu Public de Alimentare cu Apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L., județul Prahova; 

În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 129 alin. (2), lit. ”d”, 
Consiliul local exercită și atributii privind gestionarea serviciilor de interes local si de asemenea,  în  

    



 
 
exercitarea atribuțiilor sale, consiliul local asigură, în condițiile legii, cadrul necesar pentru 

furnizarea serviciilor comunitare de utilități publice de interes local, potrivit art. 129, alin (7), lit. „n”. 
 Având în vedere cele prezentate considerăm că proiectul de hotărâre este temeinic și legal,  
respectă legislația în materie și poate fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului local. 

 
 

INSPECTOR, 
Anca BURTOIU  
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NR.  22105 din18.11.2020 
 

 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice  

de alimentare cu apă potabilă prestate de S.C. “Serviciul Public de alimentare cu apă 

Ariceștii Rahtivani” S.R.L.  
 

          Prin adresa nr. 249 / 18.11.2020 , înregistrată la Primăria comunei Ariceștii Rahtivani cu nr. 

22107 / 18.11.2020, S.C. „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. a 

înaintat documentația de modificare a prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă. 

 Această documentație a fost avizată în ședința Consiliului de administratie al S.C. „Serviciul 

Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L., prin Decizia nr. 46 / 27.08.2020. 

 Prin adresa Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației - Autoritatea 

națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități publice  nr. 813077 / 

02.09.2020 înregistrat la  S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L  sub 

nr. 78 / 02.09.2020 a fost avizat prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită în 

comuna Ariceștii Rahtivani. 

  Conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în exercitarea atribuțiilor sale, 

consiliul local asigură, în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor comunitare de 

utilități publice de interes local.  

 Având în vedere cele de mai sus, consider necesar și oportun inițierea proiectului de 

hotărâre privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice de alimentare cu apă potabilă prestate 

de S.C „Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L. pentru a fi supus spre 

aprobare Consiliului local. 

 

PRIMAR, 

Gheorghe ORBU 

 

    














