
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEŞTI 

 

HOTĂRÂREA NR. 314  

privind avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Ploieşti; 

Văzând Referatul de aprobare  nr. 232/12.05.2022 al domnilor consilieri George 

Sorin Niculae Botez, Gheorghe Sîrbu-Simion, Valentin Marcu, Georgeta–Simona 

Popescu, Mihai Tonsciuc, Alexandru–Dragoș Măchițescu, precum și Raportul tehnic 

de specialitate nr. 2089/19.04.2022 al Regiei Autonome de Servicii Publice Ploieşti 

prin care se propune avizarea ajustării tarifelor de apă şi de canalizare;  

Luând în considerare Raportul de specialitate nr. 864/18.05.2022 al Direcției 

Administrație Publică, Juridic – Contencios, Achiziții Publice, Contracte și Raportul 

de specialitate nr. 164/18.05.2022 al Direcției Economice; 

Ținând cont de avizul Comisiei de specialitate nr. 3 - Comisia pentru Utilități 

Publice, Calitatea Vieții și Protecția Mediului din data de 12.05.2022 și de avizul 

Comisiei de specialitate nr. 1 – Comisia de buget finanțe, control, administrarea 

domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 19.07.2022; 

În conformitate cu prevederile art. 286 alin.(4) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, modificată și completată; 

Având în vedere prevederile Contractului de Concesiune încheiat în anul 2000 

cu operatorul APA NOVA PLOIEȘTI SRL, prevederile și regulile de ajustare 

prevăzute în Hotărârea de Guvern nr. 149/2002 „privind stabilirea și ajustarea tarifelor 

pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în 

municipiul Ploieşti”, modificată prin Hotărârea de Guvern nr. 1643/22.11.2006;  

În conformitate cu prevederile art.36, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare ; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) și art. 196 

alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, modificată și completată; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1 Avizează propunerea APA NOVA PLOIEȘTI SRL de ajustare a tarifelor 

de apă şi de canalizare conform formulei din contract, care vor fi practicate de 

operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul 

Ploieşti, corespunzător reglementărilor legale în domeniu. 

Noile tarife ajustate vor fi de 3,67 lei/m3 la apă potabilă și 1,64 lei/m3 la 

canalizare, fără TVA. 

 



Art. 2 Regia Autonomă de Servicii Publice Ploieşti și APA NOVA PLOIEȘTI 

SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3 Direcţia Administraţie Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice 

Contracte va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei hotărâri. 

 

   

 

Dată în Ploieşti, astăzi, 19 iulie 2022 

 

 

 

 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ:  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                          SECRETAR GENERAL, 

  Gheorghe SÎRBU - SIMION                         Mihaela-Lucia CONSTANTIN 


