
ROMANIA                                               
JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
                    PARVA  
 
 
               H O T A R A R E 

privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila pentru institutii si 
gospodariile populatiei in comuna Parva. 

 
Consiliul local ai comunei Parva, intrunit in sedinta ordinara in data de 31.01.2011, in prezenta a 11 consilieri; 

 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a primarului comunei Parva inregistrata sub nr. 222 din  25.01.2011  in care 

se arata necesitatea adoptarii acestei hotarari; 
- raportul nr.223 din 25.01.2011 intocmit de domnul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva; 
- raportul favorabil nr. 282 din 29.02.2011 al Comisiei pentru activitati economico financiare de buget 

finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,urbanism;  
  In baza prevederilor:  
 - Hotararii  Consiliului local al comunei Parva, nr.18 din 30 09.2009 privind aprobarea infintarii 
serviciului  public de alimentare cu apa in comuna Parva; 
 -Hotararea Consiliului local Parva nr.19 sin 30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului si al 
Caietului de sarcini al serviciului Serviciului public de alimentare cu apa in comuna Parva; 
 - Hotararii nr. 717 din 2 iulie 2008 pentru aprobarea Procedurii-cadru privind organizarea, derularea si 
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-
cadru a ofertelor pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii 
serviciilor comunitare de utilitati publice; 
 Vazand: 
 - avizul,nr..3442075 din 24.12.2010,favorabil privind stabilirea preturilor la apa potabila in comuna 
Parva, prestator Serviciul Public de Alimentare cu Apa,in subordinea Primariei comunei Parva,judetul Bistrita-
Nasaud, al  Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviviile Comunitare de Utilitati Publice; 
 - prevederile Legiii Serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.34 alin.(5) si celelalte din Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si 
canalizare nr. 241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare 
sau modificare a preturilor/tarifelor nr.65/2007; 

In temeiul art. 36 alin. (3) lit. “b”, alin. (4) lit. “e”,alin.(6) lit.”a” pct.14, art. 45 alin. (2) lit.”c”si 
art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata; 

 
 
    H O T A R A S T E: 
 
ART. 1. - Se aproba, pentru Apa Potabila livrata in comuna Parva, suma de 0,70 lei/mc pentru 

populatie si restul utilizatorilor. 
ART.2.-Se aproba Programul de reabilitare-extindere si modernizare a sistemului de alimentare cu 

apa si de canalizare in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud, conform Anexei nr. 1 care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 

ART. 3. – Pana la data de 01.05.2011 cei care nu si-au instalat contor la reteaua de apa potabila, de 
care beneficiaza in gospodarie, vor fi debransati de la retea. 

ART. 4. - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 
comunei Parva si viceprimarul comunei Parva. 
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ART.  5. - Prezenta hotarare a fost adoptata cu  6 voturi „pentru" si 5 „abtinere" din totalul de 11 in 
functie , s-au abtinut d-nii; Strugari Ioan,Singiorzan I.Vasile,Moisa Ioan,Rus Nicolae si Ordace Simion. 

ART. 6. –Hotararea va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei Parva, 
orice alte mijloace si Site www.primariaparva.ro. 

 ART. 7. - Prezenta hotarare se comunica,prin grija secretarului comunei,prin compartimentul 
Secretariat-Relatii cu publicul, cu: 

- Institutia Prefectului judetului Bistrita-Nasaud. 
- Primarul comunei Parva d-nul Gheorghe Stelian 
- Viceprimarul comunei Parva d-nul Rus I.Ioan 
 
 
 
 
 

                CONTRASEMNEAZA DE LEGALITATE      
                     PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   SECRETAR, 
    ORDACE SIMION              IOAN CALUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nr. 1  
Din 31.01.2011.                 
                                                        
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

VICEPRIMAR 
Nr.223 din 25.01.2011. 

Raport 
privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila pentru institutii si 

gospodariile populatiei in comuna Parva. 
 

Subsemnatul Rus I.Ioan-viceprimarul comunei Parva: 
 

Avand in vedere: 
 - avizul,nr..3442075 din 24.12.2010,favorabil privind stabilirea preturilor la apa potabila in comuna 
Parva,prestator Serviciul Public de Alimentare cu Apa,in subordinea Primariei comunei Parva,judetul Bistrita-
Nasaud, al  Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviviile Comunitare de Utilitati Publice; 
 - prevederile Legiii Serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.34 alin.(5) din Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor nr.65/2007; 

 
- art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 

administratiei publice locale nr 215/2001 cu modficarile si completarile ulterioare; 

      CONSTAT: 

      Necesitatea adoptarii acestui proiect de hotarare pentru modul de gospodarire si administrare  a 
retelei de apa potabila pentru institutii si gospodariile populatiei in comuna Parva. 

                INTOCMIT VICEPRIMAR, 

      RUS I IOAN 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL BISTRITA-NASAUD  
PRIMARIA COMUNEI PARVA 

    PRIMAR 
Nr.222 din 25.01.2011. 

     EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila pentru institutii si 
gospodariile populatiei in comuna Parva. 

 Subsemnatul Gheorghe Stelian-Primarul comunei Parva: 
Avand in vedere: 
 - avizul,nr..3442075 din 24.12.2010,favorabil privind stabilirea preturilor la apa potabila in comuna 
Parva, prestator Serviciul Public de Alimentare cu Apa,in subordinea Primariei comunei Parva,judetul Bistrita-
Nasaud, al  Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviviile Comunitare de Utilitati Publice; 
 - prevederile Legiii Serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.34 alin.(5) din Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor nr.65/2007 

- art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr 215/2001 cu modficarile si completarile ulterioare; 

 
      M O T I V E Z : 
                     D-nilor consilieri,necesitatea adoptarii acestei hotarari, preezentandu-va 

dumneavoastra si la toti cei interesati cateva aspecte privind reabilitarea sistemului de alimentare cu 
apa potabila in comuna Parva. 

                     Proiect castigat pe Ordonanta Guvernului nr.7/2006. Retele total=11,8 km. din care 
2,5 km. distributie, iar alimentare 9,3 hm.  

                     Beneficiarii sunt in numar de 414 gospodarii din care;344 contorizate si 70 fara 
contor. 

                     In urma demersurilor si aprobarilor obtinute de la Ministerul Administratiei si 
internelor-ANRSC,bucuresti cu privire la functionare si preturi, initiez acest proiect de hotarare. 
Implementarea lui este o necesitate pentru comuna Parva, in prezent si mai dus in viitor. 

                    Acerste preturi sunt cele mai mici pe care ANRSC le-a acceptat in comparatie cu 
practicate de alte unitati. Imi permit sa va prezint un exemplu ; 1 mc. apa  potabila=1000 l x 0,70 lei = 
0,70 lei. Daca o familie cu 5 persoane cu 5 persoane consuma 5 mc./luna,va plati 3,5 lei. 

                    O familie de 5 persoane si in gospodarie cu 2 bovine si 2 porci va consuma 
aproximativ 10 mc. care inmultit cu 0,70 lei va fi 7 lei. Aprobarea proiectului de hotarare va duce la o 
buna gospodarire a sistemului, dumneavoastra trebuie sa aveti in vedere faptul ca; implica foarte 
multe cheltuieli. 

                     Deasemenea punerea in aplicare va putea duce la angajarea de personal care sa se 
ocupe in mod direct de acest aspect. 

         Alte aspecte daca vor fi de discutat, le vom discuta in sedinta pe comisie si plen. 
 
                         INTOCMIT PRIMAR,    
                                                      GHEORGHE STELIAN  

 



 

 

 

 
          ROMANIA      Anexa nr. 1 la  Hotararea Consiliului local nr._____  

       JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                din _______________2011.               
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  PARVA 
 
     
                Programul de reabilitare-extindere si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si de  
                                           canalizare in comuna Parva,judetul Bistrita-Nasaud. 
 
        PRIMARUL COMUNEI PARVA,JUDETUL BISTRITA-NASAUD: 
 
 1.Prin executia lucrarii”Reabilitare sistem de alimentare cu apa au fost rezolvate pierderi de 
partea de distributie,avem sub control statia de captare si statia de clorinare. 
 2.La partea de distributie-gospodarii populatie si unitati vom efectua un control la fiecare 
consumator si vom activa citirea contuoarelor. 
       Termen: 31.03.2011. 
 3.Prin”Proiectul”dezvoltare rurala in localitatea Parva-se va executa extinderea retelei de apa 
in zona luncii- pana la Popas, beneficiind de aceasta extindere un numar de aproximativ 80 de 
gospodarii iar in zona Musuroaie vor beneficia 14 gospodari. 
 4.Prin acelasi proiect se vor executa lucrarile de canalizare si statie de epurare in comuna 
Parva,beneficiari fiind aproximativ 500 de gospodari. 
 5. La statia de clorinare si in viitor la statia de epurare se va urmarii in permanenta reducerea 
consumului specific de combustibil si energie electrica. 
       Termen: Permanent. 
 6.Intretinute corespunzator retelele de distributie si alimentare,vor duce la reducerea 
cheltuielilor cu materiale si reparatii. 
       Termen: Permanent. 
 
 
      PRIMAR, 
     GHEORGHE STELIAN 

                     

 

 

 



 

 

 
    

          ROMANIA 
       JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
Comisia pentru Activitati Economico Financiare de Buget -Finante, 
Administrarea Domeniului Public si Privat al Localitatii,Urbanism; 
Nr._____din _______________2011. 
 
 
 
 

Raport 
privind modul de gospodarire si administrare  a retelei de apa potabila pentru institutii si 

gospodariile populatiei in comuna Parva. 

 

In sedinta Comisiei pentru activitati economico financiare de buget finante,administrarea 
domeniului public si privat al localitatii,urbanism _______________2011, luand in discutie proiectul 
susmentionat si tinanand cont de: 

-expunerea de motive a primarului comunei Parva 
 - avizul,nr..3442075 din 24.12.2010,favorabil privind stabilirea preturilor la apa potabila in comuna 
Parva,prestator Serviciul Public de Alimentare cu Apa,in subordinea Primariei comunei Parva,judetul Bistrita-
Nasaud, al  Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviviile Comunitare de Utilitati Publice; 
 - prevederile Legiii Serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.34 alin.(5) din Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Ordinului presedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,ajustare sau 
modificare a preturilor/tarifelor nr.65/2007; 

- art.36 alin. (3) lit. b), alin (4) lit e), art 46 alin (1) Si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administratiei publice locale nr 215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
      H O T A R A S T E: 

Proiectul de hotarare a fost avizat cu un numar de ,__ voturi "pentru", _____ voturi 
"impotriva" si _________ “ abtineri” din totalul de____prezenti. 

                      PRESEDINTE COMISIE                              SECRETAR COMISIE, 
                   SINGIORZAN V.VASILE     RUS I. IOAN 
 
 



FIŞA DE FUNDAMENTARE 
 pentru stabilirea preţurilor la apa Consiliul Local PARVA - BN 

Specificaţie  U.M.  
Programat 

anual             -
lei-   

Pret propus    
-lei/mc- 

A. Apa bruta cumpărată mii mc 63,00  
B. Apa livrata:  din care: mii mc 63,00  
      -  populaţie mii mc 60,00  
      -  rest consumatori, inclusiv consum propriu  mii mc 3,00  
      -   pierderi de apă în sistem % mii mc    
C. Energie consumată total MWh 10,00  

D. Număr salariaţi 
nr. 

personal 2,00  
E. Venit mediu/salariat lei 934,00  
1. Cheltuieli materiale: lei 13404,76 0,213
- apă brută; cantitatea cu preţ în vigoare lei 3623,76 0,058
- pierderi de apă în activităţile de transport şi 
distribuţie lei 0,00 0,000
- energie electrică; cantitatea cu preţ în vigoare lei 3441,00 0,055
- tratarea apei lei 200,00 0,003
- materiale tehnologice; nisip filtre lei 100,00 0,002
- cheltuieli cu protecţia mediului lei 240,00 0,004
- amortizare anuală lei 0,00 0,000
- redevenţă anuală lei - -
- reparaţii în regie lei 1500,00 0,024
- reparaţii cu terţi (contract intretinere statie 
tratare) lei 1500,00 0,024
- studii şi cercetări lei 0,00 0,000

- alte servicii executate de terţi: lei 0,00 0,000
            - colaborări lei 0,00 0,000
            - comisioane şi onorarii lei 0,00 0,000
            - protocol, reclamă, publicitate lei 0,00 0,000
            - poştă, telecomunicaţii lei 0,00 0,000
- alte cheltuieli materiale (analize, autorizaţii, 
etc) lei 2800,00 0,044

2. Cheltuieli cu munca vie, din care: lei 28636,44 0,455
- Salarii lei 22416,00 0,356
- CAS 20,8% lei 4662,53 0,074
- Fond şomaj 0,5 % lei 112,08 0,002
- FNAS 5,2% lei 1165,63 0,019
- Fond accidente şi boli profesionale 0,15% lei 33,62 0,001
- CCIASS 0,85% lei 190,54 0,003
- Fond garantare creanţe salariale 0,25% lei 56,04 0,001
- Alte cheltuieli cu munca vie lei 0,00 0,000
F. Cheltuieli de exploatare  (1 + 2 ) lei 42041,20 0,667
G. Cheltuieli financiare lei 0,00 0,000
I. Cheltuieli totale ( F + G ) lei 42041,20 0,667



II. Profit 5% lei 2102,06 0,033
III. Cota de dezvoltare  0% lei 0,00 0,000
IV. Fondul IID 1,5% lei 0,00 0,000
V. Venituri obţinute din producere, transport, 
distribuţie apă ( I + II + III + IV ) lei 44143,26 0,701

VI. Cantitatea livrată, inclusiv consumul propriu mii mc 63,00  

VII. Preţ  unitar ( V : VI ) lei/mc 
 
 0,70Q

VP =
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