
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr.69/24.09.2021 

COMUNA CORNEŞTI 

      P R I M A R 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea modificării Hotararii nr.46/04.12.2015 privind aprobarea Strategiei tarifare/ 

mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada 2021-2029 

          PRIMARUL COMUNEI CORNEŞTI , JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. 

Având în vedere : 

- prevederile art. 15, art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin (1) şi (2) şi art. 139 alin. (2) din 

Constituţia României, republicată; 

- prevederile articolului 4 şi articolului 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 

adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- prevederile art. 7 alin (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, 

- Prevederile art.5 lit.cc, art.92 alin.1 și 2 lit.c art.129 alin.(2) lit.”d” alin. (7) lit.”n”, raportate la 

art.154 alin. (1)-(4), art.155 alin.(1) lit.”d” alin.(5) lit.c, art. 140 alin. (1),  precum și art.200, 

art.240 alin.2, art .242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile art.43 din  Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.35 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și  de 

canalizare, rerepublicată , cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.2 alin. (2), art.6 alin.(3), art.30 alin.(1) lit.”c”, art.40 -42, art.46, art.80-83 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 1- 2, art. 4 - 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- adresa  nr.566/30.08.2021 a Asociației de dezvoltare intrecomunitară Apă Canal Constanța, 

inclusiv anexele; 

          În temeiul art.136 alin.(1) –(2), art.139 alin.(1) și alin.(3) lit.”h”, art.196 alin.(1) lit.”a”  din 

Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările 

ulterioare, 

                                                               SE  P R O P U N E: 

 

          Art.1.Modificarea anexei la Hotărârea nr.46/04.12.2015 privind aprobarea Strategiei 

tarifare/mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC RAJA SA pentru perioada  

2021-2029, conform anexei care face parte integrantă din prezenul proiect de hotărâre. 

         Art.2. Strategia de tarifare, modificată, va constitui anexa la Contractul de delegare de 

gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

    Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată  de  secretarul general al comunei , Instituţiei  

Prefectului- Judeţul Dâmboviţa, primarului comunei şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare în format electronic pe pagina de internet www.comunacornesti.ro –MONITORUL 

OFICIAL LOCAL, subeticheta  ”Hotărârile autorității deliberative . 

 

        INIȚIATOR,                                                             AVIZAT PENTRU LEGALITATE          

      Radu STANCU                                                                  SECRETAR GENERAL , 

Gheorghiţa STAN 

 

 

CORNEŞTI 24.09.2021 

 

 

 

 

 

http://www.comunacornesti.ro/


 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Anexa  

                                                                                     La proiectul de hotărâre nr.69/24.09.2021 

 

 

Strategie de 

tarifare 

(In procente) 

Tarif 

initial 

(Actual) 

 

Ajustari in termeni reali* 

 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

RON/m3 % % % % % % % % 

Tarif apa 5,21 2,50% 4,85% 0,00% 4,00% 1,85% 1,85% 1,85% 1,85% 

Tarif 

canalizare - 

epurare 

4,59 3,00% 5,75% 0,00% 5,20% 2,20% 2,20% 2,20% 2,20% 

*Ajustarile in termeni reali nu includ inflatia in perioada dintre ajustarile tarifare si nici pe 

valoarea adaugata. 

 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR, 

PRIMAR 

Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL DÂMBOVIŢA                                                                   Nr.11747/24.09.2021 

COMUNA CORNEŞTI 

      P R I M A R 

 

REFERAT DE APROBARE  

La proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.46/04.12.2015 privind 

aprobarea Strategiei tarifare/mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC RAJA 

SA pentru perioada 2021-2029 

          Prin proiectul de hotărâre iniţiat propun  aprobarea modificării Hotărârii nr.46/04.12.2015 

privind aprobarea Strategiei tarifare/mecanismul de tarifare practicat de Operatorul regional SC 

RAJA SA pentru perioada 2021-2029 având în vedere  atributii principale ale consiliului local  

conform prevederilor art. 129 alin.(2) lit.”d” alin. (7) lit.”n”, raportate la art.154 alin. (1)-(4), 

art.155 alin.(1) lit.”d” alin.(5) lit.c,  din  Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare, care prevede: 

”Art.129, (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii :(…) 

 d) atributii privind gestionarea serviciilor de interes local;(…) 

(7) In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 

competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de 

interes local privind:(…) 

   n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;”  

   Astfel, conform prevederilor art.35 alin.(3) din Legea nr. 241/2006 ”Strategia tarifara se 

elaboreaza de catre unitatea administrativ-teritoriala/asociatia de dezvoltare intercomunitara 

pentru o perioada de minimum 5 ani, se actualizeaza ori de cate ori este necesar si se aproba 

prin hotarare a autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale sau, dupa caz, prin 

hotarare a fiecarei unitati administrativ-teritoriale membre a asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. Strategia 

tarifara constituie conditie de finantare a proiectelor de investitii in infrastructura de apa 

realizate din fonduri publice acordate de la bugetul de stat si/sau din fonduri nerambursabile. 

   (4) Stabilirea nivelului pretului/tarifului unic se aproba, cu avizul A.N.R.S.C., prin hotarare 

a autoritatii deliberative a unitatii administrativ-teritoriale sau, dupa caz, cu respectarea 

mandatului incredintat, prin hotarare a adunarii generale a asociatiei de dezvoltare 

intercomunitara cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. Dupa 

stabilire, ajustarile ulterioare ale pretului/tarifului unic se aproba de catre A.N.R.S.C. in 

conformitate cu strategia de tarifare si cu formulele prevazute in contractul de delegare a 

gestiunii si/sau in contractele de cofinantare, anexe la contractul de delegare.”  

           Potrivit art.41alin (4)  din Legea nr. 51/2006 ” Stabilirea, ajustarea si modificarea 

preturilor si tarifelor serviciilor de utilitati publice se fac cu respectarea metodologiilor 

elaborate de autoritatile de reglementare competente. 

   (5) Preturile si tarifele pentru plata serviciilor de utilitati publice se propun de operatori si se 

stabilesc, se ajusteaza sau se modifica prin hotarari ale autoritatilor deliberative ale unitatilor 

administrativ-teritoriale ori, dupa caz, ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara avand ca 

scop serviciile de utilitati publice, in conditiile legilor speciale, cu respectarea metodologiilor 

elaborate de autoritatea de reglementare competenta.” 

      Prin adresa  nr.566/30.08.2021 Asociația de dezvoltare intrecomunitară Apă Canal Constanța  

ne face cunoscut că a constatat că este necesară o corecție a strategiei de tarifare rezultată din 

anliza Cost – beneficiu a proiectului POIM și implicit a corecției Strategiei tarifare 2021-2029 ; 

Temeiurile juridice al proiectului de hotărâre fiind: 

- prevederile art.41 Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice republicată, cu modificările ulterioare; 

- prevederile art.35 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și  de 

canalizare,rerepublicată , cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile  Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de  

 

 

 

 



 

 

 

utilităţi publice cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.5 lit.cc, art.92 alin.1 și 2 lit.c art.129 alin.(2) lit.”d” alin. (7) lit.”n”, raportate la 

art.154 alin. (1)-(4), art.155 alin.(1) lit.”d” alin.(5) lit.c, art. 140 alin. (1),  precum și art.200, 

art.240 alin.2, art .242 alin. (1) și alin. (5), art.243 alin.(1) lit.”a” lit.”e” din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

            Astfel, propun dezbaterea proiectului de hotărâre și  adoptarea proiectului de hotărâre în 

forma iniţiată care îndeplineşte condiţia de necesitate , oportunitate și legalitate . 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMAR 

Radu STANCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


