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R O M Â N I A 

    CONSILIUL LOCAL ROSETI      

     JUDETUL CALARASI                                        COMUNA ROSETI 

Cod 917210, comuna ROSETI, judeţul Călăraşi                                                   cod fiscal: 4294146 

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

 HOTĂRÂRE  
privind aprobare preţ apă potabilă și tarif canalizare-epurare precum și aprobare măsuri 

organizatorice ale Serviciului comunal de utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare-
SCUPAC Roseți din subordinea Consiliului Local Roseți,  la nivelul comunei Roseti, județul 

Călărași 
 
Consiliul Local al comunei Roseți, întrunit în ședința ordinară din data de 30 Ianuarie 2019, 
       Având în vedere: 
-Raportul de specialitate nr. 319/14.01.2019, întocmit de viceprimarul comunei Roseti, Ene Niculai, 
prin care prezintă  calculul fundamentat al preţului la consumul de apă potabilă și a tarifului la 
canalizare-epurare precum  și aprobarea  măsurilor organizatorice ale Serviciului comunal de Utilitati 
Publice Alimentare cu Apa si Canalizare de la nivelul comunei Roseti ; 
-Prevederile H.C.L. nr. 61/30.10.2017 privind aprobarea reorganizarii Serviciului comunal de utilitati 
publice Alimentare cu Apa si Canalizare de la nivelul comunei Roseti, 
-Prevederile  art. 8 alin.(1), alin.(3) lit.i), lit.k) din Legea nr. 51/2006 privind  serviciile comunitare de 
utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile art.12 alin.(1) lit.i) art.31 alin.(6), (14) din Legea nr.241/2006 privind organizarea si 
functionarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare ; 
-Prevederile Ordin ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
-Prevederile Ordin ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciiile publice de alimentare  apă și de canalizare, 
-Prevederile HGR nr.937/7.12.2018 privind stabilirea salariului de baza minim brut garantat in plată; 
-Prevederile Legii 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica 
locala,republicată, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată ; 
-Prevederile H.C.L.nr. 52/27.11.2018 privind alegerea președintelui de ședință, 
-Avizele favorabile inregistrate sub nr.655,nr. 657, nr. 658/29.01.2019 ale comisiilor de specialitate 
din cadrul Consiliului Local Roseti,  
 In temeiul prevederilor art.45 alin.(2) lit.c), coroborat cu prevederile art. 36 alin.(2),lit.c),d), 
alin.(4) lit.c) si alin.(6)  lit.a) pct.14, art.115 alin.(1) lit.b),  din  Legea nr.215/2001,privind administratia 
publica locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local al comunei 
Roseti, adoptă următoarea  
 

HOTĂRÂRE 
  
   Art.1. Începând cu 01.01.2019 se aprobă prețul de 2,5 lei /mc pentru apa potabilă furnizată 
persoanelor fizice și juridice  ce dețin apometre din comuna Roseti, județul Călărași. 
   Art.2.  Începând cu data de 01.01.2019 se aprobă tariful de 1,8 lei/mc pentru  furnizarea serviciului 
de canalizare-epurare pentru persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Roseți, care se va 
achita doar de către gospodariile și agenții economici situați pe traseul existent al rețelei de 
canalizare de la nivelul comunei Roseți și care sunt deserviți de rețeaua de canalizare existentă, 
începând cu data branșării și pentru care se instituie obligativitatea încheierii contractului individual 
pe gospodărie/proprietate de către angajații SCUPAC Roseți . 
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   Art.3. Prețul pentru furnizare la apa potabilă precum și tariful la canalizare-epurare  nu conține 
TVA, Serviciul  comunal de Utilitati Publice Alimentare cu Apa și Canalizare  de la nivelul comunei 
Roseti, nefiind plătitor de TVA. 
 Art.4. 1) Se aproba actul adițional la contractul de furnizare a serviciului de utilitati publice 
Alimentare cu Apă și Canalizare ce se va încheia începand cu 01.01.2019 cu toate gospodăriile, 
agenții economici, instituții publice de pe raza comunei Roseți conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, act adițional ce cuprinde modificări cu privire la prețul stabilit pentru 
apa potabilă furnizată precum și tariful pentru canalizare/epurare. 
              2) Prin prezentul act adițional  la contract de furnizare /prestare a serviciilor de alimentare 
cu apa si canalizare, se preiau întocmai stadiul de executare al obligațiilor asumate de către 
utilizator prin contractul nr. 876/08.02.2011 împreună cu actele adiționale aferente( achitarea 
restanțelor datorate în baza contractului nr. 876/2011 cu modificările si completările ulterioare). 
Art.5. Pentru persoanele fizice care încă nu au instalat apometru, se instituie obligativitatea montării 
acestuia până la data 31.03.2019, iar până la procurarea apometrului și instalarea acestuia se 
stabilesc următoarele prețuri : 
 - persoanele cu pompă în curte, fără apometru  = 69 lei/an/persoana 
           - persoanele fără pompă în curte =35 lei/an/persoana 
Art.6. Pentru cetatenii care nu detin apometre si au animale, pana la data procurarii acestora, vor 
plati in perioada de stabulatie, pe cap de animal, urmatoarele preturi : 
bovine mari …………………7 lei /cap/luna 
boi,cai,tineret bovin…………4  lei /cap/luna 
porci ……………………….. …3 lei /cap/luna      
Art.7.  Pentru  cetatenii care nu detin apometre si sunt proprietari de autovehicule,  mopede si 
gradini/solarii, pentru utilizarea apei potabile la aceste bunuri,vor plati urmatoarea preturi : 
     - Mopede    ….……………………29  lei / an/buc.  
     - Autoturism ……………………….213  lei/an/buc. 
     - Autocamion ……………………406 lei/ an/buc. 
     - Microbuz,autoutilitare………….338  lei/an/buc. 
     - gradini,legume ………………. 2 lei/mp/sezon 
     - solarii ………………………….3  lei/mp/sezon. 
Art.8. Începând cu anul 2019, pentru buna funcționare a SCUPAC Roseți și pentru prestarea unor 
servicii de calitate către cetățenii comunei, se stabilesc următoarele  măsuri/obiective : 
-salariații Serviciul comunal de utilități publice Alimentare cu Apă și Canalizare, cu sprijinul 
membrilor Consiliului Local Roseți, pe baza prețului/tarifului aprobat prin prezenta hotărâre  vor 
proceda la: 
-finalizarea activității de încheiere a contractelor cu consumatorii până cel târziu  la data 28 
Februarie 2019,  
-încheierea actului adițional de majorare a prețului la apa potabilă și a tarifului la canalizare/epurare 
astfel aprobat,  cu toate gospodăriile /agenții economici beneficiari ai prestațiilor SCUPAC Roseți 
până cel târziu 01.03.2019, 
-citirea tuturor apometrelor aparținând gospodăriilor/agenților economici până cel târziu 28.02.2019, 
-încasarea 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 utilităti publice Alimentare 
cu Apa si Canalizare, trimestrial; 
-plata pretului la apa si a tarifului la canalizare se va efectua la casierul încasator precum și la 
contabilul seviciului; 
-facturile se emit trimestrial si se vor distribui de către persoanele din cadrul serviciului comunal de 
utilitati publice Alimentare cu Apa si Canalizare, către fiecare gospodarie/agent economic; 
-gospodăriile /agenții economici care dețin doua bransamente la reteaua publica de alimentare cu 
apa a localitatii si nu au montat apometru,  vor ramane cu un singur bransament , de la cel de-al 
doilea fiind debransati de catre salariatii serviciului de alimentare cu apa;  
-pana la debransare, gospodariile  care au datorii vor fi notificati de catre salariatii din cadrul 
serviciului de apa cu privire la achitarea debitului restant in termen de 15 zile, in caz contrar  dupa 
această perioada se va aplica sigiliului la branșamentul existent in gospodarie, în acest sens se va 
intocmi un proces verbal  unde se va mentiona seria apometrului, indexul la momentul sigilarii, data 
la care se efectuează sigilarea, iar sigiliul se va aplica pe robinetul general.In situatia in care se 
desigilează robinetul  de către utilizator fără achitarea  sumei restante, acesta va răspunde penal și 
va fi debranșat de la rețeaua publică de apă. 
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-neplata facturilor de către utilizatori va duce la calcularea de majorari de intarziere in conformitate 
cu prevederile legale in vigoare, precum și la debransarea utilizatorului, pentru rebransare utilizatorul 
urmand a achita debitele la zi si a suporta si cheltuieli de rebransare;  
-persoanele fizice si juridice  de pe raza localitatii, care nu au  instalat  apometru, vor fi somati de 
către angajatii serviciului în vederea procurarii și instalării apometrelor până la finele lunii Martie a 
anului 2019.  În acest sens, se va constitui o echipa de control formată din angajatii serviciului  care 
se vor deplasa la fiecare gospodĂrie unde se  vor verifica urmatoarele aspecte : 

-daca este instalat apometru ; 
-daca plata este efectuata la zi ; 
-data la care urmeaza a se instala apometru. 

 -pentru gospodăriile nou abonate este obligatoriu ca la branșare să dețină apometru a cărui 
montare se va realiza de către angajatii serviciului de apa și canalizare la cererea 
proprietarului/titularului/posesorului imobilului și pentru care cetateanul/agentul economic va achita o 
taxă de branșare în suma de 13 lei pentru obținerea autorizatiei privind lucrarile de racorduri si 
bransamente, 
-în cazul debranșării pentru neplata serviciului de furnizare a apei potabile, la rebranșarea se va 
achita de către utilizatorul serviciului(proprietar/titular/posesor al imobilului) integral suma restantă,  
precum și o taxă de 100 de lei pentru rebranșarea la rețea, taxe ce se vor constitui ca venituri ale 
serviciului de alimentare cu apa si canalizare. 
-nerespectarea prezentelor măsuri duce la tragerea la răspundere a persoanelor responsabile de 
neîndeplinire a acestora, cu obligativitatea motivării scrise de către persoanele responsabile precum  
și 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. 
Art.9. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează salariații Serviciului de utilitati publice Alimentare cu 
Apă și Canalizare-SCUPAC Roseți, primarul și împuterniciții acestuia precum și viceprimarul 
comunei Roseți. 

-Secretarul comunei va asigura afișarea/comunicarea acesteia persoanelor și autorităților 
interesate conform legii, precum  și postarea pe site-ul instituției.    
 
 
 
          
          Preşedinte de şedinţă,                                                                                  Contrasemnează,                                         

      Răducu POPIA                                                                                        Secretarul  comunei  
  Lavinia TĂNASE 

 

 

 

Nr. consilieri :15 
Prezenti :15 

Adoptată  cu  15   voturi « pentru » 
Voturi « contra »______ 

Abtineri :______ 
 

 
 
 
 
 
Nr.7 
Adoptată la Roseţi 
Astăzi,30.01.2019            

 



   ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI ROSEŢI                                                                  COD FISCAL:4294146    
TEL/FAX:0242344022/0242344017                                   E-MAIL: primariaroseti@yahoo.com 

Anexa la HCL nr. 7/30.01.2019 

ACT ADIŢIONAL Nr.4 

înregistrat sub nr. _______din ________2019 

la contractul  privind furnizarea  apei potabile nr.-------------------- 

 

 Încheiat astăzi, ________2019, între: 

PĂRTILE CONTRACTANTE: 

1. Serviciul comunal de utilitati publice  Alimentare cu Apa si Canalizare organizat in subordinea 
Consiliului Local al Comunei Roseți cu sediul în comuna Roseti, str. G-ral Dragalina, nr. 20, judetul 
Calarasi, C.I.F. 38533680, RO03TREZ20121G330800XXXX deschis la Trezoreria Calarasi, judetul 
Calarasi, reprezentat prin Sbircea Stefan-responsabil serviciu si Milea Anisoara-responsabil economic al 
serviciului, în calitate de furnizor, pe de o parte,  

2. D-l.__________________________,cetăţean al comunei Roseţi, judeţul Călăraşi, posesor al B.I/C.I 

seria___  nr._______,eliberat de Poliţia Călăraşi/SPCLEP Călăraşi la data de 

_________CNP__________________proprietar/posesor al imobilului situat pe str._____________, 

nr______ din comuna Roseţi, cu un număr de _________membri în familie/gospodărie,  în calitate de 

utilizator, 

3.  S.C./Institutia(pentru persoane juridice)____________________________, cu sediul social/punct de 
lucru in comuna Roseti judetul Calarasi,  strada __________________, nr.___, inmatriculată la Registrul 
comerțului cu nr. _______________,cod fiscal_________,cod unic de 
inregistrare___________,reprezentată legal prin d-na/d-l____________________,identificat cu CI, 
seria___, nr._________, in calitate de utilizator pe de alta parte, au convenit cu privire la modificarea art. 
12  alin.(1) din CONTRACT de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  
referitoare la preț/metru cub  apă potabilă furnizată, respectiv tarif canalizare/epurare, după cum urmează: 

Prin prezentul act adiţional  părţile , 

                                                           HOTĂRĂSC: 

Art.12 alin.(1) din Contractul de furnizare prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 
canalizare  

- Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, va practica preţurile şi 
tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare si aprobate de către Consiliul Local Roseți  prin  
H.C.L. nr. 1/30.01.2018, se modifică și va avea următorul cuprins: 

   Operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare SCUPAC ROSEȚI, va 
practica preţurile şi tarifele aprobate potrivit prevederilor legale în vigoare si aprobate de către 
Consiliul Local Roseti  prin H.C.L. nr. 7/30.01.2019, începând cu data de 01.01.2019. 

Restul prevederilor contractului rămân  neschimbate.  

  
        FURNIZOR                                                    UTILIZATOR/ BENEFICIAR, 

 
SCUPAC ROSEȚI                                                              _________________    
__________________________                                    
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