
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CORNU 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de canalizare ce va fi aplicată la 
tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei Cornu  

 
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu 

modificările şi completările ulterioare, republicata; 
având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile : 

a)    art.36 alin.(2) lit a) şi d), coroborat cu cele ale alin. (3) lit.c) şi cu cele ale alin.(6) lit.”a” pct.14 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
b) Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
c)  Legii nr.241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
d) art. 6 şi art. 7 alin.(3)-(5) din Ordinul preşedintelui ANRSC nr.65/2007 de aprobare a normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de 
alimentare cu apă şi canalizare; 
            ţinând seama de: 
a) avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice 
nr.305261/02.03.2015, privind modificarea preţurilor şi tarifelor practicate de SC UTILITĂŢI 
APASERV Cornu SRL pentru serviciile de furnizare a apei potabile şi canalizare-epurare 
beneficiarilor de pe raza administrativ-teritorială a comunei Cornu; 
b) adresa directorului UTILITĂŢI APASERV Cornu SRL nr.446/7.06.2017, prin care se solicită 
aprobarea nivelului cotei de dezvoltare ce va fi inclusă în tariful de canalizare-epuare precum şi 
studiul tehnico-economic privind fundamentarea nivelului cotei de dezvoltare, înregistrat la Primăria 
comunei Cornu sub nr.4408/21.06.2017; 

          luând act de : 
a)referatul de aprobare al primarului comunei Cornu, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr.4427/21.06.2017; 
b)raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 4428/21.06.2017; 
c)raportul Comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului Local; 

 
CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art.1. – Se aprobă cota de dezvoltare pentru serviciul public de canalizare-epurare furnizat 

pe raza administrativ-teritorială a comunei Cornu, în valoare procentuală de 7,5% ce va fi aplicată 
asupra preţurilor şi tarifelor de prestare a serviciilor de canalizare –epurare.  

Art.2. – Sumele încasate din cota de dezvoltare se constituie într-un cont distinct, iar fondul 
rezultat se utilizează numai cu avizul Consiliului Local al comunei Cornu, exclusiv în scopul 
realizării investiţiilor aprobate în condiţiile legii. 

Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul şi pe site-ul 
Primariei comunei www.primariacornu.ro şi se transmite către: 
-Primarul UAT CORNU, domnul Cornel NANU, 
-Directorul societăţii UTILITĂŢI APASERV CORNU SRL, domnul Gheorghe BURLACU, 
-Director executiv delegat - Direcţia pt.monizorizarea procedurilor administrative, doamna Alina NISTORICĂ, 
-Instituţia Prefectului judeţul Prahova. 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 
Nicolae ZIDARU         
                                                      CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                                       SECRETARUL COMUNEI, 
                                                                                                                                Daniela IANCU 
Cornu, 22 iunie 2017 
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http://www.primariacornu.ro/


 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL CORNU 
PRIMAR 

Nr. 4427/21.06.2017 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de canalizare ce va fi aplicată la 

tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei Cornu 
                         
Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), lit.c din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local îi revin şi 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de interes local, exercitând, în 
condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome. 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(3) din Legea nr.51/2006, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Preturile si 
tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de 
calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi 
exploatare, a cheltuielilor de întretinere si reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor 
financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a 
gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 
utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. 

 Deasemenea, conform prevederilor art. 7 alin.(3)-(5) din Ordinul preşedintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr.65/2007 de aprobare 
a normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi canalizare, sunt stipulate următoarele:  
   Art. 7. -     (3) Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicarii unei cote 
de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autoritatile administratiei publice 
locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, 
valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare.    (4) Cota de dezvoltare va fi inclusă in nivelul preţurilor şi 
tarifelor numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice 
locale implicate.    (5) Sumele încasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un 
cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale 
implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat. 

   Prin adresa nr.446/7.06.2017, completată cu studiul tehnico-economic înregistrat la Primăria 
comunei Cornu sub nr.4408/21.06.2017, conducerea societăţii SC UTILITĂŢI APASERV Cornu 
SRL a solicitat Consiliului Local al comunei Cornu stabilirea nivelului cotei de dezvoltare pentru 
serviciul public de canalizare, la un procent de 7,5% aplicat la preţul/tariful de canalizare, procent 
rezultat din calculul cantităţii de apă epurată pe ultimii 3 ani şi a cantităţii estimate pentru următorii 
8 ani .  

Sumele încasate din cota de dezvoltare se vor constitui într-un cont distinct, iar fondul rezultat 
se utilizează numai cu avizul Consiliului Local al comunei Cornu, exclusiv în scopul realizării 
investiţiilor aprobate în condiţiile legii pentru creşterea calităţii serviciilor publice de canalizare, 
precum şi pentru realizarea investiţiilor de modernizare şi retehnologizare aprobate deja prin 
hotărâre de către Adunarea Generală a Acţionarilor. 

Deoarece până în prezent nu s-a stabilit o cotă de dezvoltare în ceea ce priveşte serviciul de 
canalizare,  am iniţiat proiectul de hotărâre în forma prezentată, pe care îl supun analizei şi aprobării 
Consiliului Local.  

 
Primar 

Cornel NANU 
 



BIROU BUGET LOCAL 
Nr. 4428/21.06.2017 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea nivelului cotei de dezvoltare a sistemului de 
canalizare ce va fi aplicată la tariful serviciilor de canalizare furnizate pe raza comunei Cornu 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Cornu am constatat următoarele 

Oportunitatea şi necesitatea proiectului iniţiat constă în faptul că până în prezent nu s-a stabilit o cotă 
de dezvoltare în ceea ce priveşte serviciul de canalizare prestat pe raza teritorială a comunei, serviciu 
care este prestat încă din anul 2010, de la înfiinţarea acestuia. Operatorul care are contract de 
delegare a serviciilor a fost nevoit să realizeze deja o serie de reparaţii şi modernizări ale sistemului 
de canalizare, urmând ca, începând cu acest an, să continue seria investiţiilor conform listei 
multianuale aprobate în AGA : 

- proiectare şi realizare bazin separator staţii de pompare ape uzate 
- achiziţie pompă ape uzate; 
- achiziţier motoare de rezervă pentru compresorul de aer şi pentru electropompa de alimentare 

a biofiltrului staţiei de epurare; 
- proiectare şi execuţie acces (pentru personalul de operare şi întreţinere) deasupra bazinelor de 

egalizare şi spălare ale staţiei de epurare; 
- achiţionare transformator pentru linia de elimentare cu energie electrică a staţiei de epurare. 

Toate aceste investiţii presupun cheltuieli pentru care societatea nu are fonduri proprii de 
realizare, iar includerea nivelului cotei de dezvoltare(modrnizare şi retehnologizare) în tariful de 
prestare a serviciului de canalizare va contribui la acumularea unor surse de finanţare a acestora.  

Temeiurile juridice care stau la baza proiectului de hotărâre sunt cuprinse în următoarele acte 
normative: 

- art.36 alin.(2) lit a) şi d), coroborat cu cele ale alin. (3) lit.c) şi cu cele ale alin.(6) lit.”a” 
pct.14 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- Legii nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 6 şi art. 7 alin.(3)-(5) din Ordinul preşedintelui ANRSC nr.65/2007 de aprobare a 

normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi canalizare; 

Potrivit 36 alin.(1), alin.(2), lit.a, si alin.(3), lit.c) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului local îi revin şi 
atribuţii privind organizarea şi funcţionarea societăţilor comerciale de interes local, exercitând, în 
condiţiile legii, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile 
corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome. 

În conformitate cu prevederile art.43 alin.(3) din Legea nr.51/2006, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  Preturile si 
tarifele aferente serviciilor de utilităţi publice se fundamentează, cu respectarea metodologiei de 
calcul stabilite de autorităţile de reglementare competente, pe baza cheltuielilor de producţie şi 
exploatare, a cheltuielilor de întretinere si reparaţii, a amortismentelor aferente capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor pentru protecţia mediului, a costurilor 
financiare asociate creditelor contractate, a costurilor derivând din contractul de delegare a 
gestiunii, şi includ o cotă pentru crearea surselor de dezvoltare şi modernizare a sistemelor de 
utilităţi publice, precum şi o cotă de profit. Deasemenea, conform prevederilor art. 6 şi art. 7 

R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
PRIMĂRIA COMUNEI CORNU 
DIRECŢIA PENTRU MONITORIZAREA 
 PROCEDURILOR ADMINISTRATIVE 



alin.(3)-(5) din Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile 
Comunitare de Utilităţi Publice nr.65/2007 de aprobare a normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi 
canalizare, sunt stipulate următoarele : Art. 6. - Preţurile şi tarifele aferente serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare se fundamentează, cu respectarea metodologiei de calcul stabilite 
de autoritatea de reglementare competentă, pe baza cheltuielilor de producţie şi exploatare, a 
cheltuielilor de intretinere si reparatii, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat in active 
corporale si necorporale, a costurilor pentru protectia mediului, a costurilor financiare asociate 
creditelor contractate, a costurilor derivand din contractul de delegare a gestiunii, si includ o cota 
pentru crearea surselor de dezvoltare si modernizare a sistemelor de utilitati publice, precum si o 
cota de profit. 
   Art. 7. -     (3) Autoritatea administraţiei publice locale va stabili necesitatea aplicarii unei cote 
de dezvoltare de către operatori. Cota de dezvoltare aprobată de autoritatile administratiei publice 
locale va fi determinată pe baza unor studii tehnico-economice, din care să rezulte oportunitatea, 
valoarea şi termenul de recuperare a investiţiei, precum şi creşterea calităţii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare.    (4) Cota de dezvoltare va fi inclusă in nivelul preţurilor şi 
tarifelor numai după aprobarea acesteia, prin hotărâre, de către autorităţile administraţiei publice 
locale implicate.    (5) Sumele încasate, corespunzatoare cotei de dezvoltare, se constituie într-un 
cont distinct, iar fondul rezultat se utilizează cu avizul autorităţii administraţiei publice locale 
implicate, exclusiv pentru scopul în care a fost creat. 

   Prin adresa nr.446/7.06.2017, completată cu studiul tehnico-economic înregistrat la Primăria 
comunei Cornu sub nr.4408/21.06.2017, conducerea societăţii SC UTILITĂŢI APASERV Cornu 
SRL a solicitat Consiliului Local al comunei Cornu stabilirea nivelului cotei de dezvoltare pentru 
serviciul public de canalizare, la un procent de 7,5% aplicat la preţul/tariful de canalizare, procent 
rezultat din calculul cantităţii de apă epurată pe ultimii 3 ani şi a cantităţii estimate pentru următorii 
8 ani .  

Sumele încasate din cota de dezvoltare se vor constitui într-un cont distinct, iar fondul rezultat 
se utilizează numai cu avizul Consiliului Local al comunei Cornu, exclusiv în scopul realizării 
investiţiilor aprobate în condiţiile legii pentru creşterea calităţii serviciilor publice de canalizare, 
precum şi pentru realizarea investiţiilor de modernizare şi retehnologizare aprobate deja prin 
hotărâre de către Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 
Concluzii: 
 

În raport cu cele prezentate,  avizăm favorabil prezentul proiect de hotărâre şi propunem 
adoptarea acestuia în forma  în care este prezentat. 
 

Pt.Director executiv,                                                      Inspector, 
Alina NISTORICĂ                                                 Irina BARBU 
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