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 ROMÂNIA 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA  ROSEȚI                                                               COD FISCAL:4294146    

TEL/FAX:0242344022/0242344017                                                          E-MAIL:primariaroseti@yahoo.com 

Nr. 4048/11.04.2022 
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE ADUS LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ 

ÎN DATA DE 11.04.2022 

 

 

 

Primarul comunei Roseți-RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

 

 

În conformitate cu prevederile Legii 52/ 2003 privind transparența decizională, 

transmit următorul 

 

 

ANUNȚ: 

 

Începând cu data de  11.04.2022, la intrarea în  sediul Primăriei  comunei Roseți, sunt 

afișate  următoarele documente : 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului unic la apă potabilă precum și a 

tarifului unic pentru canalizare-epurare la nivelul comunei Roseți, județul 

Călărași pentru Serviciul Comunal de Utilități Publice Alimentare cu Apă și 

Canalizare. 

 

Până la data de 23.05.2022, persoanele fizice și juridice de pe raza comunei 

Roseți pot depune pe adresa de e-mail primariaroseti@yahoo.com sau la sediul 

instituției,  propuneri, recomandări, sugestii și opinii privind aceste documente.      

Informații suplimentare pot fi solicitate începând cu data de 11.04.2022  între 

orele 10.00-16.30, la  sediul SCUPAAC Roseți situat în comuna Roseți, str. G-ral 

Dragalina, nr. 20. Cei interesați pot solicita în scris și pot primi xerocopii contra cost, 

după aceste acte. 

 

 

 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI 

RÂJNOVEANU NICOLAE 

 

 

 

 

mailto:primariaroseti@yahoo.com
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               R O M Â N I A 

                                                        CONSILIUL LOCAL ROSEȚI 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, COMUNA ROSEȚI   

Cod 917210                                                                                                  cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                           e-mail:primariaroseti@yahoo.com 

PROIECT nr. 3937/07.04.2022 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea preţului unic la apă potabilă, a tarifului unic pentru canalizare-

epurare de la nivelul comunei Roseți, județul Călărași precum și aprobarea unor măsuri 

organizatorice pentru Serviciul Comunal de Utilități Publice Alimentare cu Apă și 

Canalizare-SCUPAAC Roseți, județul Călărași 

 
Consiliul Local al comunei Roseți, județul Călărași, întrunit în ședință ordinară de lucru la data 

de__Mai 2022, 

Având în vedere: 

-Prevederile art. 1 alin.(2) lit.a), lit.b), art. 8 alin.(1), alin.(3) lit.k), art. 9 alin.(2) lit. d), art. 43 alin.(3), 

alin.(4), alin.(5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art.12 alin.(1) lit.i) art.33 alin.(1) lit.b), art. 35 alin.(2),(3),(4),(6) din Legea nr.241/2006 

privind organizarea și funcționarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioar; 

-Prevederile Ordinului A.N.R.S.C nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 

modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciiile publice de alimentare cu apă și de canalizare, 

-Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

Analizând: 

-Avizul nr. 952269/2022 emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilități Publice privind stabilirea prețului și tarifului unic pentru serviciile de alimentare cu apă și 

de canalizare-epurare pentru Serviciul Comunal de Utilități Publice Alimnetare cu Apă și Canalizare al 

comunei Roseți, județul Călărași,  

-Referatul de aprobare nr.4259/2022 întocmit cu ocazia inițierii proiectului de hotărâre, 

-Raportul de specialitate nr. 4855/2022 întocmit de d-l Ionel Braniște, persoană cu atribuții de șef 

seviciu în cadrul SCUPAAC Roseți, prin care solicită aprobarea/actualizarea prețului la apa potabilă și 

a tarifului de canalizare-epurare,  

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Roseți, înregistrate cu nr.__/__2022, 

nr.__/2022, nr.___/__2022, 

-Prevederile H.C.L. Roseți nr. 61/30.10.2017 privind aprobarea reorganizării Serviciului comunal de 

utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare de la nivelul comunei Roseți, 

-Prevederile H.C.L. nr. 24/27.04.2022 privind alegerea președintelui de ședință precum și a 

potențialului președinte pentru perioada Mai-Iulie 2022, 
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În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) coroborate cu alin.(7) lit. n), art.130, art. 

136 alin.(1),(8), art. 139 alin.(3) lit.c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu 

modificările și completările ulterioare, Consiliul Local Roseți, adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE 

 

Art.1. Începând cu data de 01.06.2022 se aprobă prețul unic de 3,06 lei/mc, exclusiv T.V.A. pentru 

apa potabilă produsă, transportată, distribuită și furnizată persoanelor fizice și juridice la nivelul 

comunei Roseți ce dețin montate apometre. 

Art.2. Începând cu data de 01.06.2022 se aprobă tariful unic de 2,60 lei/mc, exclusiv T.V.A pentru 

canalizare-epurare la nivelul comunei Roseți, județul Călărași aplicabil doar persoanelor fizice și 

juridice de pe raza comunei Roseți ce dețin montate apometre și ale căror gospodării și /sau puncte de 

lucru sunt deservite de rețeaua de canalizare existentă, începând cu data branșării și pentru care se 

instituie obligativitatea încheierii contractului individual de prestare serviciu pe 

gospodărie/proprietate/punct de lucru de către angajații SCUPAAC Roseți. 

Art.3. Începând cu data de 01.06.2022 se aprobă prețul de 84,45 lei/persoană/an pentru persoanele 

fizice care nu au instalat apometru, reprezentând plata în paușal a cantității de apă consumată.  

Art.4. Începând cu data de 01.06.2022 se aprobă prețul de 3,06 lei /mc, exclusiv T.V.A. pentru 

consumul de apă utilizat privind întreținerea și funcționarea spațiilor/sediilor/bunurilor ce aparțin 

domeniului public al comunei Roseți (parcuri, sediu primărie, cămin cultural, stadion, străzi, etc,) și 

tariful de 2,60 lei/mc, exclusiv T.V.A pentru canalizare-epurare de asemenea pentru toate 

sediile/spațiile/bunurile ce aparțin domeniului public a comunei Roseți și care sunt deservite de rețeaua 

de canalizare existentă în localitate.  

Art.5. Se aprobă următoarele măsuri organizatorice pentru buna funcționare, pentru prestarea unor 

servicii de calitate precum și pentru eficiența și eficacitatea activității Serviciului comunal de 

alimentare cu apă și canalizare SCUPAAC Roseți, după cum urmează: 

-persoanele fizice care la data aprobării prezentei nu au instalat apometru, se instituie obligativitatea 

montării acestuia până la data 31.12.2022, 

-încasarea de către angajații serviciului SCUPAAC Roseți a prețului privind consumul de apă și a 

tarifului la canalizare, cu parcurgerea tuturor prevederilor legale în vigoare precum și a măsurilor 

stabilite de către Consiliul Local Roseți pentru buna funcționare a serviciului, 

-citirea apometrelor se va efectua de către salariații serviciului comunal de utilități publice Alimentare 

cu Apă și Canalizare, trimestrial; 

-plata prețului la apă și a tarifului la canalizare se va efectua la casierul încasator din cadrul 

SCUPAAC Roseți, 

-facturile se emit trimestrial și se vor distribui de către persoanele din cadrul serviciului comunal de 

utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare, către fiecare gospodărie/agent economic; 

-gospodăriile/agenții economici care dețin două branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă a 

localității și nu au montat apometru, vor rămâne cu un singur branșament, de la cel de-al doilea fiind 

debranșați de către salariații SCUPAAC Roseți, 

-până la debranșare, gospodăriile care au datorii vor fi notificate de către salariații SCUPAAC Roseți 

cu privire la achitarea debitului restant în termen de 15 zile, în caz contrar, fiind aplicat sigiliul la 

branșamentul existent în gospodărie, în acest sens urmând a se întocmi un proces verbal unde se va 

menționa seria apometrului, indexul la momentul sigilării, data la care se efectuează sigilarea, iar 

sigiliul se va aplica pe robinetul general, 

-în situatia în care se desigilează robinetul de către utilizator fără achitarea sumei restante, acesta va 

răspunde din punct de vedere legal și va fi debranșat de la rețeaua publică de apă, 

-neplata facturilor de către utilizatori va duce la calcularea de majorari de întarziere în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare, precum și la debranșarea utilizatorului cu modalitatea mai sus prezentată, 

-pentru rebranșare la rețeaua publică de apă utilizatorul va achita debitele restante și cele curente și va 

suporta cheltuieli de rebranșare,  

-persoanele fizice și juridice de pe raza localității, care nu au instalat apometru la această dată vor fi 

somati de către angajatii serviciului în vederea procurarii și instalării apometrelor până la finele anului 

2022. În acest sens se va constitui o echipa de control formată din angajații serviciului care se vor 

deplasa la fiecare gospodărie unde se vor verifica următoarele aspecte: 

-dacă este instalat apometru, 

-dacă plata este efectuată la zi, 

-data la care urmează a se instala apometru, 
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-pentru gospodăriile nou abonate este obligatoriu ca la branșare să dețină apometru a cărui montare se 

va realiza de către angajații serviciului de apa și canalizare la cererea 

proprietarului/titularului/posesorului imobilului și pentru care cetățeanul/agentul economic 

-nerespectarea prezentelor măsuri de către angajații SCUPAAC Roseți duce la tragerea la răspundere a 

persoanelor responsabile de neîndeplinire a acestora, cu obligativitatea motivării scrise precum și cu 

prezentarea motivărilor în cadrul ședințelor de consiliu, Consiliului Local Roseți precum și Primarului 

comunei Roseți. 

-măsurile astfel aprobate prin prezenta hotărâre se vor corela cu prevederile contractului de furnizare 

/prestare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare încheiat cu beneficiarii/utilizatorii de pe raza 

comunei Roseți. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează salariații Serviciului 

de utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare-SCUPAAC Roseți, inspectorul din cadrul 

compartimentului Relații Publice, Administrativ de Interes Public din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Roseți precum și viceprimarul comunei Roseți. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al 

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Roseți, instituției prefectului-judeţul 

Călărași, SCUPAAC Roseți, inspectorul din cadrul compartimentului Relații Publice, Administrativ de 

Interes Public din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Roseți precum și 

viceprimarul comunei Roseți şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la 

adresa www.comunaroseti.ro-eticheta monitorul oficial local precum și prin afișaj la sediul Primăriei 

comunei Roseți/SCUPAAC Roseți.  

 

 

 

 
INIȚIATOR PROIECT,                                                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMARUL COMUNEI ROSEȚI                                                    Lavinia TĂNASE 

Nicolae RÂJNOVEANU  

 

 

 

 

http://www.comunaroseti.ro/

