
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

CONSILIUL LOCAL 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 66 
  Din 31 august   2017* 

  
PRIVIND: aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și 

canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani 
 

 
INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat 

prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 
 

Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5921/24.08.2017 
 

Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 31.08. 2017 
 

Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, 
judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 5962/24.08.2017; 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5963/24.08.2017; 

Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de specialitate  nr. 3;     
Având în vedere Adresa nr. 97/02.08.2017 a A.U.T. –Asociația *Vranceaqua*, și înregistrată la 

Primăria Tătăranu sub nr. 5387/02.08.2017; 
Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 a Asociației *Vranceaqua* și prevederile 

Contractului Unic de Delegare precum și actele adiționale ale acestuia; 
 Având în vedere prevederile art. 43, alin (4) și (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 3, alin (ag), art. 12, alin (1) și art. 35, alin (1) și (2) din Legea nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și 
statutului – cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară de utilități publice, precum și Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației *Vranceaqua*;   

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. ’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind 
Administrația publică locală, republicată și actualizată; 

 În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115, alin (1), lit. *b* din Legea nr. 215 din 23.04.2001, 
privind Administrația publică locală, republicată și actualizată: 

 
PROPUN: 

 
Art.1. Se aprobă  strategia de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și canalizare a S.C. 

Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se acordă mandat Asociației *Vranceaqua*, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dinicu 

Golescu, nr. 15, bl. 15, apt. 1, județul Vrancea, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa 
judecătoriei Focșani cu nr. 9451/231/2008, al cărei membru este U.A.T. Tătăranu, să semneze Stategia  de 
evoluție tarifară 2016 – 2022, prin reprezentantul său legal, președintele Asociației. 
  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Tătăranu, iar 
publicarea acesteia va fi asigurată de secretarul comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
 
 

PRIMAR,  
BĂRBIERU Bănel, 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA TĂTĂRANU 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA nr. 66 
  Din 31 august   2017* 

  
PRIVIND: aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și 

canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani 
 

INITIATOR: Domnul BĂRBIERU Bănel, primarul comunei Tătăranu, Judeţul Vrancea, validat 
prin Sentinţa Civilă nr. 5901 din 17.06.2016, a Judecătoriei Focşani, Județul Vrancea; 

 
Numarul de înregistrare și data depunerii proiectului: 5921/24.08.2017 

 
Consiliul Local Tătăranu, Judţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară  din  data de 31.08. 2017 

 
Având în vedere expunerea de motive  a d-lui BĂRBIERU Bănel, Primarul comunei Tătăranu, 

judeţul Vrancea, înregistrată sub nr. 5962/24.08.2017; 
Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5963/24.08.2017; 
Având în vedere raportul de avizare al  comisiei de specialitate  nr. 3;     
Având în vedere Adresa nr. 97/02.08.2017 a A.U.T. –Asociația *Vranceaqua*, și înregistrată la 

Primăria Tătăranu sub nr. 5387/02.08.2017; 
Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 a Asociației *Vranceaqua* și prevederile 

Contractului Unic de Delegare precum și actele adiționale ale acestuia; 
 Având în vedere prevederile art. 43, alin (4) și (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Având în vedere prevederile art. 3, alin (ag), art. 12, alin (1) și art. 35, alin (1) și (2) din Legea nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și 
statutului – cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară de utilități publice, precum și Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației *Vranceaqua*;   

 Având în vedere prevederile art. 36, alin. (4), lit. ’’a’’ din Legea nr. 215 din 23.04.2001, privind 
Administrația publică locală, republicată și actualizată; 

 În baza prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115, alin (1), lit. *b* din Legea nr. 215 din 23.04.2001, 
privind Administrația publică locală, republicată și actualizată: 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă  strategia de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și canalizare a S.C. 

Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre. 
Art.2. Se acordă mandat Asociației *Vranceaqua*, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dinicu 

Golescu, nr. 15, bl. 15, apt. 1, județul Vrancea, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa 
judecătoriei Focșani cu nr. 9451/231/2008, al cărei membru este U.A.T. Tătăranu, să semneze Stategia  de 
evoluție tarifară 2016 – 2022, prin reprezentantul său legal, președintele Asociației. 
  Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Tătăranu, iar 
publicarea acesteia va fi asigurată de secretarul comunei Tătăranu, județul Vrancea. 
 
PREŞDINTE de ŞEDINŢĂ, 
   Cons. SON Alexandru,                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                 SECRETARUL U. A.T. Tătăranu,                                            
                                                                                             VLAVIAN – GURMEZA Maria, 

 
*sistemul de vot : deschis 
cvorumul obținut: 13  voturi ,,pentru”, 0 “împotrivă şi 0 “abţineri” 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL VRANCEA 
COMUNA TĂTĂRANU 

- P R I M A R - 
                                                      NR. 5962/24.08.2017; 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE  

La proiectul de hotărâre privind: aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a 
serviciului cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani 
 
 

Având în vedere raportul compartimentului de  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Tătăranu, judeţul Vrancea, înregistrat sub  nr. 5963/24.08.2017; 

Având în vedere Adresa nr. 97/02.08.2017 a A.U.T. –Asociația *Vranceaqua*, și înregistrată la 
Primăria Tătăranu sub nr. 5387/02.08.2017; 

Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 a Asociației *Vranceaqua* și prevederile 
Contractului Unic de Delegare precum și actele adiționale ale acestuia; 

 Având în vedere prevederile art. 43, alin (4) și (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3, alin (ag), art. 12, alin (1) și art. 35, alin (1) și (2) din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și 
statutului – cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară de utilități publice, precum și Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației *Vranceaqua*;   

Propun a se aprobă  strategia de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și canalizare a 
S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre și se acordă mandat 
Asociației *Vranceaqua*, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dinicu Golescu, nr. 15, bl. 15, apt. 1, 
județul Vrancea, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei Focșani cu nr. 
9451/231/2008, al cărei membru este U.A.T. Tătăranu, să semneze Stategia  de evoluție tarifară 2016 – 
2022, prin reprezentantul său legal, președintele Asociației. 
           Având în vedere că se îndeplinesc condițiile cerute de lege pentru promovarea proiectului de 
hotărâre inițiat în acest sens, precum și propun a fi supus dezbaterii și adoptării în ședința Consiliului 
local Tătăranu, judeţul Vrancea, de aceea  vă rog domnilor consilieri să-l aprobați în ședința  ordinară  a 
Consiliului Local Tătăranu din data de  31.08.2017. 

 
 
 
 
 

INIȚIATOR, 
PRIMAR, 

BĂRBIERU Bănel, 
 
 

 
 
                                                                               
    
       
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL VRANCEA 

COMUNA TATARANU 
COMPARTIMENT ACHIZIŢII PUBLICE, URBANISM,  

CADASTRU ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
NR. 5919/24.08.2017 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
PRIVIND: aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și 

canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani 
 

Proiectul de hotarare este temeinic. 
            Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre ; 

Având în vedere Adresa nr. 97/02.08.2017 a A.U.T. –Asociația *Vranceaqua*, și înregistrată la 
Primăria Tătăranu sub nr. 5387/02.08.2017; 

Având în vedere Hotărârea A.G.A. nr. 11/2016 a Asociației *Vranceaqua* și prevederile 
Contractului Unic de Delegare precum și actele adiționale ale acestuia; 

 Având în vedere prevederile art. 43, alin (4) și (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 3, alin (ag), art. 12, alin (1) și art. 35, alin (1) și (2) din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și 
statutului – cadru ale societăților de dezvoltare intercomunitară de utilități publice, precum și Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației *Vranceaqua*;   

Având în vedere propunerea de aprobare a  strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului 
cu apă și canalizare a S.C. Compania de Utilități Publice S.A. Focșani, cf. Anexei 1 la prezenta hotărâre și 
de  acordare a  mandatului Asociației *Vranceaqua*, cu sediul în municipiul Focșani, str. Dinicu Golescu, 
nr. 15, bl. 15, apt. 1, județul Vrancea, înscrisă la Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa 
judecătoriei Focșani cu nr. 9451/231/2008, al cărei membru este U.A.T. Tătăranu, să semneze Stategia  de 
evoluție tarifară 2016 – 2022, prin reprezentantul său legal, președintele Asociației. 

De aceea vă rog domnilor consilieri să aprobați în ședința  ordinară  a Consiliului Local Tătăranu 
din data de  31.08.2017 proiectul de hotărâre sus menționat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSILIER, 
BĂILĂ Cristian, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VRANCEA  
COMUNA TĂTĂRANU  
CONSILIUL  LOCAL  
COMISIA DE SPECIALITATE nr. 3: pentru administrație publică  locală, juridică, apărarea  ordinii și 
liniștii publice, drepturilor cetățenilor 
 
 
 

RAPORT  DE AVIZARE 
din: 31.08.2017 

 
 

              În   conformitate  cu  prevederile  art. 54 alin.(4)  și alin.(5)  din Legea  nr. 215/2001 – 
Legea administrației  publice locale, comisia s-a  întrunit în ședință  pentru a analiza și  aviza  proiectul de  
hotărâre privind: aprobarea strategiei de evoluție tarifară 2016 – 2022 a serviciului cu apă și canalizare a S.C. Compania 
de Utilități Publice S.A. Focșani 
              Documentația depusă pentru analizarea și avizarea proiectului de hotărâre  cuprinde :  
                       -     proiectul de hotarare ; 

- expunerea de motive ; 
- raportul de specialitate .      

       În urma dezbaterilor comisia a hotărât  cu _____voturi “pentru“, ______”împotrivă”, şi ______ 
“abţineri”  avizarea proiectului de hotărâre  în forma propusă  de inițiator.   
 
 
   
                                                                               
                                                                    
                                                Președintele comisiei, 
                                            DIMA Oana – Maria – preşedinte___________ 
                                                 
                                                       Membri: 

                         SON Alexandru_____________ 
                          POIANĂ Neculai ____________ 

                              DUMITRACHE Tomiţă_________ 
                        PETREA Neculai___________ 

                                                                        MATEI Georgel___________ 
                              DRAGOSTIN Ionel____________ 

 
 
 
       
                                                                 
 
                    
 
 
 


