
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
- privind gestiunea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al

oraşului Boldeşti-Scăeni

Având în vedere :
- referatul de aprobare, înregistrat sub nr. 19558/19.10.2022 prin care

viceprimarul oraşului, în calitate de consilier local, propune aprobarea gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni;

- rapoartele de specialitate întocmite de compartimentele de resort,
înregistrate sub nr.20718/02.11.2022 și nr. 20766/02.11.2022;

- dispoziţiile  art. 1 alin. (4), lit. h) şi j), art. 3, art. 8 alin. (1) şi alin. (3),
art. 10 alin. (4), art. 22 - 24 şi ale art. 28 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

- dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. d) şi art. 18 din Legea nr. 241/2006
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Boldeşti-Scăeni nr.
140/30.08.2022 privind asocierea oraşului Boldeşti-Scăeni cu Judeţul Prahova şi
alte unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Prahova în Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară  „Parteneriatul pentru Managementul Apei-
Prahova”;

- Hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul
pentru Managementul Apei-Prahova” nr. 19/11.10.2022 privind aprobarea
aderării localităţii Boldeşti-Scăeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova”;

- contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare nr. 116/09.07.2009 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară  „Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” şi SC
Hidro Prahova S.A.;

- avizul secretarului general al oraşului Boldeşti-Scăeni, înregistrat sub nr.
20928/04.11.2022;

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi  nr.2 - dezvoltarea economico-
socială şi de mediu, cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern şi
respectiv administrarea domeniului public şi privat, gestionarea serviciilor de
interes local;



În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. (1),  alin. (2) lit. „c” şi „d”, alin. (7)
lit. „n”, ale art. 139 alin. (1) şi alin. (3) lit. „g” şi ale art. 196, alin. (1) lit. „a” din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al oraşului Boldeşti-Scăeni, întrunit în şedinţa publică
extraordinară în data de 8 noiembrie 2022, adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă ca modalitate de gestiune a Serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni, gestiunea directă, conform
Studiului de oportunitate, prevăzut în anexa nr. 1, începând cu data de
30.11.2022.

Art. 2. (1) Gestiunea directă a serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova se încredinţează
operatorului regional SC Hidro Prahova S.A., cu sediul în Municipiul Ploieşti,
strada Logofăt Tăutu, nr. 5, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr. J29/2095/2004, CIF RO 16826034.

(2) Gestiunea directă a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
oraşului Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova de către operatorul regional se face în
baza contractului de delegare de gestiune prevăzut în anexa nr. 2.

Art.3. (1) Predarea Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
oraşului Boldeşti-Scăeni, către operatorul regional se va face până la data de
30.11.2022.

(2) Lista cu bunurile din domeniul public al oraşului aferente sistemului
public de alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni, va fi
întocmită de către Serviciul patrimoniu local şi monitorizare servicii publice din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, cel târziu până la data de 30
noiembrie 2022.

Art.4. (1) Se aprobă tarifele practicate la nivelul oraşului de către
operatorul regional S.C Hidro Prahova S.A., începând cu data de 30.11.2022
după cum urmează:

-5,42 lei/ m3 fără TVA pentru apă
-3,31 lei/m3 fără TVA pentru canalizare.
(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se vor actualiza în conformitate cu

tarifele unice aferente ariei de operare ale S.C. Hidro Prahova S.A., aprobate de
către ANRSC.

Art.5. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Parteneriatul pentru Managementul Apei-Prahova” să semneze, prin
reprezentantul sau legal, în numele şi pe seama oraşului, Actul adiţional la
contractul de delegare.

Art.6. Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Pe data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 45/27.03.2018

privind asocierea oraşului Boldeşti-Scăeni cu Comuna Lipăneşti, judeţul



Prahova în vederea îmbunătăţirii sistemului de alimentare cu apă potabilă a
celor două localităţi îşi încetează valabilitatea.

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului patrimoniu local şi
monitorizare servicii publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul
Apei-Prahova”, SC Hidro Prahova S.A şi se aduce la cunoştinţă publică prin
publicarea pe pagina de internet pbs.infoprimarie.ro, în secțiunea Monitorul
Oficial Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CĂRPUȘOR SANDA

CONTRASEMMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL

TUDOR FLORINA-NELI

Boldeşti-Scăeni, 8.11.2022
Nr. 181















































































































































































































































































































R O M Â N I A
JUDEŢUL  PRAHOVA
ORAŞUL BOLDEŞTI-SCĂENI
Nr. 20928/4.11.2022

A  V  I  Z

- asupra proiectului de hotărâre privind gestiunea Serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni

Subsemnata Tudor Florina Neli, secretar general, al oraşului Boldeşti-
Scăeni, analizând proiectul de hotărâre privind gestiunea Serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare al oraşului Boldeşti-Scăeni am constatat că
acesta a fost iniţiat cu respectarea prevederilor legale în vigoare având ca temei :

 Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice –

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv

dispoziţiile :

- art. 1 alin. (4) lit. j) modalitatea de gestiune este stabilită prin hotărâri
ale autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale;

- art. 8 alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă
exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce
priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea
bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale
care compun sistemele de utilităţi publice;

- art. 8 alin. (3) În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în
sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei
publice locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi
publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: …. lit d) alegerea modalităţii de
gestiune a serviciilor de utilităţi publice şi darea în administrare sau, după caz,
punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice destinate
furnizării/prestării acestora;

- art. 22 alin. (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt libere să
hotărască asupra modalităţii de gestiune a serviciilor de utilităţi publice aflate
sub responsabilitatea lor. Autorităţile administraţiei publice au posibilitatea de
a gestiona în mod direct serviciile de utilităţi publice în baza unei hotărâri de
dare în administrare sau de a încredinţa gestiunea acestora, respectiv toate ori
numai o parte din competenţele şi responsabilităţile proprii privind
furnizarea/prestarea unui serviciu de utilităţi publice ori a uneia sau mai
multor activităţi din sfera respectivului serviciu de utilităţi publice, în baza unui
contract de delegare a gestiunii;

- art.22 alin. (3) Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilităţi publice se
stabileşte prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcţie de



natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport
preţ/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităţilor administrativ-
teritoriale, precum şi de mărimea şi complexitatea sistemelor de utilităţi
publice.

 Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de

canalizare, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare respectiv dispoziţiile :

-art.10 alin. (1) lit. d) Autorităţile deliberative ale unităţilor
administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin
intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile Legii nr. 51/2006,
republicată, cu completările ulterioare, în numele şi pe seama unităţilor
administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot
ceea ce priveşte…d)adoptarea modalităţii de gestiune şi aprobarea
documentaţiilor de organizare şi derulare a procedurilor de delegare a
gestiunii

-art. 18 alin. (2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare se face prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale
unităţilor administrativ-teritoriale.

În conformitate cu dispoziţiile art. 129, alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”
din O.U.G. nr. 59/2019 privind Codul administrativ, consiliul local asigură,
potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea
serviciilor publice de interes local.

Faţă de cele de mai sus, în conformitate cu prevederile art. 243, alin. (1)
lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, avizez favorabil
acest proiect de hotărâre.

SECRETAR GENERAL,
TUDOR FLORINA NELI
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