Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Consiliul local
Proiect de hotarare nr. 30/2020
privind aprobarea utilizarii fondurilor constituite din cota de dezvoltare ~i
redeventa din preturile ~i tarifele serviciilor publice de alimentare cu apa,
canalizare ~i epurare
Consiliul local al ora~ului Negre~ti, judetul Vaslui,
avand in vedere:
- adresa nr. 48/21.02.2020 a S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui - Agentia Negre~ti,
prin care solicita Consiliului Local al ora~ului Negre~ti, aprobarea programului de
lucrari si dotari cu finantare din cota de dezvoltare ~i redeventa;
- referatul de aprobare al initiatorului nr. 2701/19.03.2020;
- raportul compartimentului de specialitate nr. 2702/27.02.2020;
in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, legea serviciilor comunitare
de utilitati publice, a Legii nr. 241/2006, legea serviciilor de alimentare cu apa ~i
canalizare, a Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului - cadru al
Serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare;
in temeiul art. 129, alin. (1), (2), lit. "d", alin. (7), lit. "n'', art. 139, alin. (3), lit."h" ~i
art. 196, alin.(1 ), lit."a" din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
Adoptli prezenta,
Hotarare:
Art.1 - Se aproba utilizarea fondurilor constituite din cota de dezvoltare ~i
redeventa din preturile ~i tarifele serviciilor publice de alimentare cu apa, canalizare ~i
epurare, conform anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 - Cu ducere la 1ndeplinire a prezentei hotarari se !nsarcineaza Primarul
ora~ului Negre~ti, prin biroul buget-contabilitate ~i S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui Agentia Negre~ti.
Negre~ti,

19 martie 2020

Cate un exemplar se va fnainta:
Institutiei Prefectului - judetului Vaslui
Primarului ora~ului Negre~ti
SC AQUAVAS SA Vaslui - Agentia Negre~ti
Biroului buget-contabilitate

Initiator,
Primarul ora~ul~
Vasile VOICU ?LJ1y(tP

rd.FF.'PG

Avizat,
Secretar general
Felicia FAUR

Anexa la HCL nr. _ _ /_ _martie 2020
Secretar oras,
Presedinte de sedinta,
Jrs. Faur Felicia
Moro~anu Radu

Utilizarea fondurilor constituite din cota de dezvoltare
si redeventa din preturile si tarifele serviciilor publice de
alimentare cu apa, canalizare si epurare

1. Plan de investitii cu finantare din fondul de dezvoltare:
Nr.

Denumirea investitiei

crt.
1.

Reabilitare retele apa- canalizare
Total

Valoare investitie
aprobata
lei (fara TVA)
65.200

Valoare investitie
realizata
lei (fara TVA)
0

65.200

0

2. Plan de investitii cu finantare din redeventa anului 2019:
Nr.

Denumirea investitiei

crt.
1.

Alimentare Fond IID

2.

Dotare Statie de tratare a apei:
-Spectrofotometru, PH- metru, Sistem
de respiratie cu masca respiratorie,
Aparat de protectie respiratorie si
butelie, Sticlarie laborator
Total:

Valoare investitie
aprobata
lei (fara TVA)
1.961

Valoare investitie
realizata
lei (fara TVA)
0

17.653

0

19.614

0

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primar
Nr. 2701/19 martie 2020

Referat de aprobare
la proiectul de hotarare, privind aprobarea utilizarii fondurilor constituite
din cota de dezvoltare ~i redeventa din preturile ~i tarifele serviciilor publice
de alimentare cu apa, canalizare ~i epurare

Avand in vedere adresa nr. 48/21.02.2020 a S.C. AQUAVASS.A. Vaslui
- Agentia Negre~ti, prin care solicita Consiliului Local Negre~ti aprobarea Listei
cu lucrarile de reabilitare retele apa - canalizare ~i dotarea Statiei de tratare apa
cu aparatura de laborator, ce urmeaza a se executa din fondul de dezvoltare ~i
redeventa anului 2019 ~i potrivit Contractului de delegare prin concesiune a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i canalizare, am initiat
prezentul proiect de hotarare pe care 11 supun dezbaterii ~i aprobarii Consiliului
Local Negre~ti.
Va multumesc!
Negre~ti,

rd.PF/PG

19 martie 2020

Romania
Judetul Vaslui
Ora~ul Negre~ti

Primaria
BirolfY'f)t-contabilitate
Nr..l·
/19 martie 2020
Raport
la proiectul de hotarare, privind aprobarea utilizarii fondurilor constituite
din cota de dezvoltare ~i redeventa din preturile ~i tarifele serviciilor publice
de alimentare cu apa, canalizare ~i epurare

Avand In vedere prevederile art.39 din Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i canalizare,
concesionarul va plati concedentului o redeventa In procent de 1,5 % din cifra
de afaceri anuala care va fi achitata in primele 120 de zile ale noului an pentru
anul precedent.
Alin.6 din articolul 39 prevede: ,,concedentul, respectiv Consiliul local
se obliga sa finanfeze anual investifiile fn sistemele concesionate de o valoare
eel pufin echivalenta cu valoarea redevenfei platite de concesionar" respectiv S.C. AQUAVAS S.A.Vaslui -Agentia Negre~ti.
La art.43 din contract se prevede un fond de investitii pentru dezvoltare
intr-un procent de 7 % din cifra de afaceri anuala, care se va constitui element
de cost distinct in calculatia de pret.
Lucrarile ce se vor executa ~i bunurile propuse a fi achizitionate pentru
anul 2020, stabilite potrivit anexei la proiectul de hotarare, vor fi date in
exploatare S.C. AQUAVASS.A. Vaslui -Agentia Negre~ti.
Avand in vedere cele prezentate, va rog sa analizati ~i sa deliberati.

Negre~ti, _if_ martie 2020

Intocmit,
consilier Lenuta GUGEANU
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AQUAVAS S.A. VASLUI
AGENTIA NEGRESTI

C.U.I. RO 28040277,
Cont RO 57RNCB0262028452770002, deschis la BCR Agenlia Negresti
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CONSILIUL LOCAL NEGRESTI

Va inaintam spre aprobare Programul de lucrari si dotari pe surse de
finantare pentru anul 2020.

SEF AGENTIE,
Ing. Musatoiu Aurel
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AQUAVAS S.A. VASLUI
AGENTIA NEGRESTI

Program de lucrari si dotari pe surse de finantare pentru anul 2020
Supunem aprobarii Consiliului Local , Programul de investitii pentru anul 2020

Plan investitii cu .,finantare din fondul de dezvoltare
LUCRARI I DOTARI

NR.
CRT.

1

0
1

Reabilitare retele apa-canalizare

-

VALOARE

VA l,P /\J{ I·:

lNVESTJTl E

IN Vl \:O.l lT ll :

APROBATA

Rf~A I .I/./\ Tl\

lei (fara TV A)

lei (fol'll TV i\)

2
65200

3
()
"

TOTAL:
Plan investitii din redeventa anului 2019
LUCRARI I DOTARI

NR.
CRT.

65200

.
0

VALOARE

VALO/\RE

INYESTITIE

INYESTITIE

APROBATA

REALl /.1\TA

lei (fara TV A)

lei (fara TVA)

2

3

1

l
Alimentare Fond llD
Dotare Statie de tratare a apei

1961
17653

0

2

Spectrofotometru, PH - rnetru,
Sistem de respiratie cu masca
respiratorie, aparat de protectie
respiratorie si butelie, Sticlarie
laborator
...--- JOT AL:

19614
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Contabil,
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