ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCALAL COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR.4OI2018

pľĺvindacoľdaľea unui mandat special Pľimaľului comunei Mosna, de a vota înAdunaľea
Generală a Asociaţiei de dezvoltaľe ĺnteľcomunitaľăApa Tâľnavei Maľi, completaľea
Contľactului de delegaľe a gestiunii seruiciului public de alimentaľe cu apă şi de
canalizare, prin act aditĺonal.
20r8;

Consiliul Local al comunei Mosna,intrunit in sedinta oľdinaľa din data de 30 august

Analizand expuneľea de motive si raportul cu nľ.3304l07.08.20l8 la Proiectul de
hotaľare initiat de dl.primaľ, prin caľę se propune acoľdaľea unui mandat special Primarului
comunei Mosna, de a vota înAdunaľea Generală a Asociaţiei de dezvoltare inteľcomunitară
Apa Tâĺnavei Maľi, completaľea Contractului de delegaľe a gestiunii serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare,prin act aditional.
Yazar'd avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna;
Înconformitate cu art. 8 alin. 3lit. d"2 şi aľt. 9 alin. 2lit. d din Legea ru.5112006 a
seľviciiloľ comrrnitare de utilităţi publice republicată,art.29 alin. 7 din Legea nľ. 24Ţ12006 a
sęrviciului public de alimentaÍe cu apă şi de canalizare republicată si aľt. 2I aIin. 1 coľoborat
cu art. I7 aliĺ.1 lit. j din StatutulADI Apa Tâľnavei Maľi Medias,
Întemeiul prevederilor art.36 alin.2lit.c) şi d) coľoborat cu alin.6 lit.a pct.14, art.45
alin' 1, art' 1 15 alin' 1 lit.b din Legea nĺ.21512001 a administraţiei publice locale, ľepublicată, cu

modificaĺile si completarile ulteľioaľe,

HoTĂRĂŞTE
Aľt. 1. Se acoľdă un mandat special repręzentantului comunei Mosna înAdunaľea Geneľală
Asociaţiei de dezvoltaľe intercomunitaľă Apa Târnavei Mari, d_lui pľimar Roba Eugen, de a
vota,,pentru'' completarea Contľactului de delegaľe a gestiunii serviciului public de alimentarę
cu apă şi de canalizare, prin act aditional, conform Anexei nľ' 1, caľe face paľte integľantă din
a

ptezenta hotărâre'

Ärt.2. Dl.pľimaľ, încalitate de ľepľezentantul comunei Mosna înAdunarea Geneľală a

Asociaţiei, împreună cu Asociaţia de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari, va asigura
ducerea la îndeplinire a prevederiloľ prezentei hotăľâri.
Aľt.3- Prczeĺta se aduce la cunoştinţa persoaneloľ fizice şi juridice interesate, prin grija
secretarului comunei Moşna'
Adoptata înMoşna la data de 30.08.2018

CONTRASEMNEAZA,

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilieľ,

Nr.totcons.l3

Secretarul
Roba

Soľin

nĺ.vot.ptĺ.13
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munel,
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ANEXA l{R.l LA H.C.L.nr.40l20l8
ACT ADIŢIoNAL NR..........l 2018
La Contľactul de delegaľe a gestiunii serviciiloľ publice de alimentaľe cu
apă şi de canalizare încheiatla data 06.08.2007'
întreAsociaţia de Dezvoltare Inteľcomunitaľă ,rApa Târnavei Maľĺ''şi
operatoľul Regional S.C. Apa Tâľnavei Maľi S.A.

Având învedere:
Hotărâľea Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltaľę InteľcomunitaÍă,,Apâ Tâmavei

Maľi'' nÍ..............

Hotăĺârea Adunăľii Generalę Extraordinare a Acţionaľilor a S.C. Apa Târnavei Mari S.A.
nr. ............

Avizul AM POIM
Înconformitate cu prevederile:

Aĺicolul 61 _ Modiťlcarea dę comun

acoľd, Capitolul III - Modificarea termenilor şi
condiçiiloľ pľezentului Contract de delegare - Dispozi1ii Generale din Contractul de
delegaľe a gestiunii serviciilor publice de alimentaľe cu apă şi de canalizaľe

art. 18 alin. 1 coroboľat cu alin'
Intercomunitară Apa Târnavei Maĺi,

2 lit. d din

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare

Întęmeiul:

art. 29 aliĺ.7 coroborat cu aľt. 8 alin.
comunitaľe de utilităţi publice,
art.

3 lit. dnŻ din Legea rľ. 51

l

2006 serviciilor

Ż0 alin. 4 din Legea rc.241 l 2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,

Se încheiepľezentul act adi1ional:

Aľt. 1. Se completeazá'.
Dispoziçiile Generale ale Contľactului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de
glimentare cu apă şi de canalix,are, Titlul II _ Sistemul financiar şi sistemul contabil,
Capitolul I _ SistemulJinanciar, Articolul36 - Preţurile, Tarţele şi alte surse de venit, pct.
2., lit. c,

cu un nou aliniat, câľe va avea uľmătoľul conţinut:
'' Formula de ajustaľe a preţuľilor şi taľifelor:

Tarifr*, = ar*,* I,*,
unde:

Taľif n+i - tariful la
an+i

- taľif ajustat

In+i

=

data n+i;

înteľmeni reali, pentru data n+i;

inflatia aferenta ajustaľii n+i;
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I,tr

=#*(l*

I]ÝF)''"

unde:

CPI - cel mai recent Indice alpreţuľilor disponibil;
IPI - Indicele preţurilor iniţial, de la data Tarifului n;
INF _ inflaţia pentľu peľioada de 12 luni înaintede cęl mai ľecent Indice al pľeţuriloľdisponibil;
m - numărul de luni întľedata celui mai recent indice de pľeţ disponibil şi data efectivă a noului

taľif;

Indicele Pľeţuriloľ- Indicele lunaľ, total, al Preţuľilor de Consum publicat de Institutul
Naţional de Statisticä a României.''
Art.2. Data intrăľii învigoare

a

prezentului act adiçional estę data semnăľii acestuia.

Aľt. 3. Celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice
alimentaľe cu apă şi de canalizare rámânneschimbate.

de

Încheiatla Mediaş, îndata đe28.06.2O18, în4 (patru) exemplaľe originale, din caľe:

o
.

Pentľu

2 ęxemPlare pentru Asocia1ia de Dezvoltarę Intercomunitară ,,Apd Tâmavei Maľi'',
2 exęmplare pentru S.C. Apa Târnavei Maľi S.A..

:

AUToRITATEA DELEGANTĂ

OPERATORUL REGIONAL
S.C. APA

Asociaţia de Dezvoltaľe Intercomunĺtaľă

APA TÂRNAVEI MARI
Preşedinte,
Gheoľghe Roman

Diľector Geneľal,
Ioan Munteanu

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier,
Moldovan

ľÂnľłvEIMARI

CONTRASEMNEAZA,
Secľetarul comunei,
Roba

V
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