
 

 
1

      
HOTĂRÂRE  

 
Proiect de hotărâre nr. 50/2021 

privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului 
de canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizată de către 

operatorul regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 
 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 

________________ 2021,  
 

 Având în vedere: 
 Referatul de aprobare  nr. 2135/2021 a primarului Comunei Suseni;  
 Raportul de specialitate nr. 2136/2021 al Compartimentului urbanism din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Suseni; 
 Adresa nr. ...../2021 a operatorului S.C. AQUASERV. MAROS S.R.L., prin care a 

transmis Fișele de fundamentare prevăzute în anexele nr. 1 și 2, depuse spre 
avizare la A.N.R.S.C, înregistrată la Primăria comunei Suseni sub numărul 
567/2021; 

- H.C.L. nr. 89/2020 privind aprobarea Studiului de oportunitate, delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Comunei Suseni, către S.C. 
Aquaserv Maros S.R.L., a Regulamentului și a Caietului de sarcini al Serviciului de 
utilitate publică de alimentare cu apă şi de canalizare din Comuna Joseni şi 
Comuna Suseni, Avizul Consiliului Concurenței nr. 14492/02.12.2020; 

- Contractul de delegare a serviciilor publice de alimenatre cu apă și canalizare 
încheiat între ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE 
UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI 
CANALIZARE ,,AQUASERV MAROS - MUREȘ, (în numele și pe seama unităților 
administrativ-teritoriale, Comuna Joseni și Comuna Suseni) și  S.C. AQUASERV 
MAROS S.R.L., înregistrat sub numărul 4/2/14.01.2021; 

- HCL nr. 16/2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea 
apei potabile și a serviciului de canalizare la nivelul comunei Suseni și a  modelului 
Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

- Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 
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În baza prevederilor : 
 art. 3, art. 7, art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (2) 

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art. 12 alin. (1) lit. i), art. 29, art. 35 alin.(1), art. 35, art. 43 alin. (7) din Legea nr. 
241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

 Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Ordinul ANRSC 
nr. 65/2007;  

 art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată; 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de 
canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizate de către operatorul 
regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L., în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și 
completările ulterioare, Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 21372021; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) 
lit. n) şi art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.  Se aprobă, începând cu data de  ................................., prețul unic pentru apa 
potabilă transportată și distribuită în comuna Suseni la nivelul de 4,28 lei, fără TVA, potrivit 
structurii pe elemente de cheltuieli cuprinse în Anxea nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă, începând cu data de  ................................., tariful unic pentru serviciul 
de canalizare în comuna Suseni la nivelul de 1,23 lei, fără TVA, potrivit structurii pe elemente 
de cheltuieli cuprinse în Anxea nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. Prețul/tariful prevăzut în articolele 1 și 2 sunt obligatorii pentru fiecare 
beneficiar al acestor servicii, urmând a fi aplicate de către SC AQUASERV MAROS S.R.L, 
operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în comunele Suseni și Joseni. 
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Art. 5. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL 
nr. 16/2021 privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu pentru furnizarea apei potabile și 
a serviciului de canalizare la nivelul comunei Suseni și a modelului Contractului de 
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Art. 6.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Primarul 
comunei Suseni și de SC AQUASERV MAROS S.R.L, operatorul serviciilor publice de 
alimentare cu apă și canalizare în comunele Suseni și Joseni 

Art. 7. (1) Prezenta hotărâre se comunică: 
a) Instituției Prefectului judeţului Harghita,  
b) Primarului Comunei Suseni,  
c) S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 
d) ANRSC. 

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei 
Suseni prin: afişare la sediul U.A.T. Comuna Suseni – respectiv pe site-ul oficial al Comunei 
Suseni – www.suseni.ro  
 
 Suseni, la 24 iunie 2021  
 
 
   Inițiator     Avizat pentru legalitate 
   Primar        Secretar general uat 
         Egyed József          Kovács Ileana-Éva 
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ROMÂNIA 
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COMUNA SUSENI 
PRIMAR 

Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon 0266350077, email primaria@suseni.ro  

Nr. 2135/2021 Dos. I/1 
 

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre nr. 502021 privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea 
apei potabile și a serviciului de canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei 

Suseni utilizată de către operatorul regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta iniţiem Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului 
de canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizată de către operatorul 
regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L., bazându-se pe următoarele 
 

Motive: 
  

Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. este operatorul regional pentru serviciul de 
alimentare cu apă potabilă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale 
comunele Suseni și Joseni. 

Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Contractului 
de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între 
ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ,,AQUASERV MAROS - MUREȘ, 
(în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, Comuna Joseni și Comuna Suseni) 
și  S.C. AQUASERV MAROS S.R.L., înregistrat sub numărul 4/2/14.01.2021. Potrivit acestui 
contract de delegare, operatorul SC AQUASERV MAROS S.R.L. are obligația exploatării, 
întreținerii și administrării infrastructurii de apă și canalizare existente în Comuna Suseni și 
Comuna Joseni. 

Prin adresa nr. ....../2021 Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. a transmis Fișa de 
fundamentare în vederea stabilirii prețului de distribuție a apei potabile precum și Fișele de 
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fundamentare în vederea stabilirii tarifelor separate pentru epurare și colectare a serviciului 
public de canalizare, care la rândul lor au fost depuse spre avizare către A.N.R.S.C. 

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum și ale art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit 
dispoziţii, după caz, privitoare la aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C.. 

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se 
fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de 
reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor 
contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă 
pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum 
şi o cotă de profit. 

Fișele de fundamentare au la bază determinarea structurii pe elementele de cheltuieli 
comunicate de Comuna Joseni, GO SA și de Comuna Suseni precum și cheltuielile 
preconizate care vor fi efectuate de operatorul regional de alimentare cu apă și canalizare.   

În preambulul Proiectului de hotărâre am invocat prevederile art. 3, art. 7, art. 8 alin. 
(3) lit. k), art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 12 
alin. (1) lit. i), art. 29, art. 35 alin.(1), art. 35, art. 43 alin. (7) din Legea nr. 241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 
65/2007; art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; prevederile Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, 
modificată și completată. 
 În ceea ce priveşte propunerea noastră, cu privire la obiectul reglementării, din analiza 
părţii dispozitive se poate observa, că acesta conţine 6 articole, dintre care art. 1 – art. 4 
cuprinde dispoziţii de fond, celelalte articole cuprind dispoziţii procedurale, stabilind 
măsura de implementare şi modul de aducere la cunoştinţă publică, respectiv de comunicare 
a actului normativ, în caz de aprobare. 
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 Hotărârea, în situaţia aprobării ei, va fi implementat de către autoritatea executivă a 
administraţiei publice locale, prin coordonarea Primarului Comunei Suseni și de către 
operatorul S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 
 În drept, invocăm prevederile art. 139 alin. (3) lit. ”c”, art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Ţinând cont de motivele sus prezentate, respectiv de competenţa decizională a 
Consiliului Local al Comunei Suseni în această privinţă, propunem aprobarea Proiectului de 
hotărâre privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului 
de canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizată de către operatorul 
regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 
 
 
 
 Suseni, la 25 iunie 2021 
 
 

Primar 
 Egyed József 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

COMUNA SUSENI 
Cod poştal 537305 Comuna Suseni Nr. 212 Telefon 0266350077, email primaria@suseni.ro  

Nr. 2136/2021 Dos. I/1 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la Proiectul de hotărâre nr. 50/2021 privind aprobarea prețului/tarifului pentru furnizarea 

apei potabile și a serviciului de canalizare pe raza administrativ – teritorială a comunei 
Suseni utilizată de către operatorul regional S.C. AQUASERV MAROS S.R.L. 

 
 

În temeiul prevederilor art. 136 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, primind spre analiză la Proiectul de hotărâre pivind aprobarea 
prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare pe raza 
administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizată de către operatorul regional S.C. 
AQUASERV MAROS S.R.L., facem următoarele observaţii:  

Potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
precum și ale art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit 
dispoziţii, după caz, privitoare la aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preţurilor/tarifelor în vigoare elaborată de A.N.R.S.C.. 

Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se 
fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite de autoritatea de 
reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a cheltuielilor de 
întreţinere şi reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor 
contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a gestiunii, şi includ o cotă 
pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice, precum 
şi o cotă de profit. 

Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. este operatorul regional pentru serviciul de 
alimentare cu apă potabilă și de canalizare pe raza unităților administrativ-teritoriale 
comunele Suseni și Joseni. 

Societatea AQUASERV MAROS S.R.L. își desfășoară activitatea în baza Contractului 
de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între 



 

 
8

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI PUBLICE PENTRU 
SERVICIUL DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE ,,AQUASERV MAROS - MUREȘ, 
(în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale, Comuna Joseni și Comuna Suseni) 
și  S.C. AQUASERV MAROS S.R.L., înregistrat sub numărul 4/2/14.01.2021. Potrivit acestui 
contract de delegare, operatorul SC AQUASERV MAROS S.R.L. are obligația exploatării, 
întreținerii și administrării infrastructurii de apă și canalizare existente în Comuna Suseni și 
Comuna Joseni. 

Analizând preambulul proiectului de hotărâre, observăm, că iniţiatorul a invocat 
prevederile art. 3, art. 7, art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (2) 
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; art. 12 alin. (1) lit. i), art. 29, art. 35 alin.(1), art. 35, art. 43 alin. (7) 
din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare,  republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; Metodologia de stabilire, ajustare sau 
modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare, 
aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 65/2007; art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 
299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată. 

 Din aceste considerente, văzând şi motivele de fapt, suntem de părere că proiectul este 
fundamentat juridic.  
 În ceea ce priveşte conţinutul normativ al Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
prețului/tarifului pentru furnizarea apei potabile și a serviciului de canalizare pe raza 
administrativ – teritorială a comunei Suseni utilizată de către operatorul regional S.C. 
AQUASERV MAROS S.R.L., observăm că acesta respectă atât cerinţele de formă, cât şi 
cerinţele de fond, iar normele iniţiate prin aceasta se integrează în ansamblul legislaţiei şi nu 
conţin soluţii care ar contraveni cu actele pe baza şi în executarea cărora urmează să fie 
aprobată. 
 În concluzie, ţinând cont de competenţa materială şi teritorială a Consiliului Local al 
Comunei Suseni, propunem admiterea proiectului în forma iniţiată. 
 
 
 Suseni, la 25 iunie 2021 
 
       Inspector 
                    Ferencz Lehel 


