
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL NUCET

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor
Analizei Cost-Beneficiu pentru  ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de

apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  01.03.2021,
Având în vedere:

- proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub
nr.6/22.02.2021;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr.1751/22.02.2021;

- Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub
nr.1761/22.02.2021;

- adresa Companiei APA Dâmbovița nr.  5433/15.02.2021 înregistrată la primăria
Nucet sub nr.1544/16.02.2021 privind solicitarea de  aprobare a Planului anual de
evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița,
în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului comunei Nucet  să
susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Dâmbovița modificarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul
Regional S.C. COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE DÂMBOVIȚA S.A.;

- prevederile art. 21  alin. (1)  din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
privind aprobarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaților;

- prevederile art.3 lit.af), lit.ag), art.33 alin.(1) lit.b)  și art.35-art.37  din Legea nr.241
Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările
și completările ulterioare;

- prevederile art.5 lit.cc), art.129  alin.(2) lit.d) și alin.(7) lit.n)  din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul art.139 alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrative,cu modificările și completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor
Analizei Cost - Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte
integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Se mandatează reprezentantul comunei Nucet, domnul Ungureanu George
Emilian, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară APA Dâmbovița aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform
rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin biroul
financiar contabil impozite și taxe și compartimentul achiziții publice.



Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al unității
administrativ teritoriale Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea
exercitării controlului de legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință
publică prin afișarea în Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 CONTRASEMNEAZĂ
       Marian BUNGETE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

                                                                                         Elena Claudia POPESCU

Nr. 15
din 01 martie 2021

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    ..12..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..12..    voturi pentru,
                                                   ..0...    voturi împotriva

                                       …0...     abțineri.

http://www.comunanucet.ro./

