
JUDEŢUL VÂLCEA                                                                    
COMUNA COSTEŞTI                                  
CONSILIUL LOCAL 

-  PROIECT -  
HOTĂRÂREA NR. __ 

privind aprobarea pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de distributie , cu 
care poate opera SC Apa Canal SRL incepand cu data de 01.05. 2021. 

 
Consiliul local al comunei Costeşti, întrunit în şedinţă ordinară, în data ____ 2021, la care 

participă un număr de __ consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, şedinţă condusă de domnul 
consilier local Butoi Dumitru , ales preşedinte de şedinţă prin votul deschis al majorităţii consilierilor în 
funcţie, în şedinţa ordinară din  25 februarie 2021 ; 

 Luând în dezbatere:  

              - referatul de aprobare înregistrat la nr. 1532 din  16.04.2021 şi proiectul de hotărâre iniţiat de 
primar privind aprobarea pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de distributie , cu 
care poate opera SC Apa Canal SRL incepand cu data de 01.05. 2021. 

- referatul nr. 1531 din 16.04.2021, întocmit de administratorul SC Apa Canal Costești SRL, cu  
sediul in comuna Costești, satul Costești,județul Vâlcea, prin care se solicita stabilirea  pierderilor  de 5 
%  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de distributie , cu care poate opera SC Apa Canal Costești 
SRL incepand cu data de 01.05. 2021, ANRSC solicita precizarea expresa a pierderilor atat pe reteaua 
de trasport cat și pe reteaua de distributie,pentru distribuirea apei  consumatorilor din localitatea 
Costești,judetul Vâlcea;   
    - raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
comunei Costești, înregistrat la nr. 1533 din  16.03.2021; 
 - avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, înregistrate la nr.__, nr. __şi nr. ___ din, -  
aprilie 2021, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre în forma şi cu conţinutul iniţiat de 
primar; 
 În conformitate cu : 
            -   HCL nr. 32 din 30.09. 2016 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții al SC Apa Canal 
SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul Costești, judetul Vâlcea; 

- HCL nr. 41 din 21.12. 2016 privind darea în administrare și exploatare a Serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare către SC Apa Canal SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul 
Costești, judetul Vâlcea; 
   - prevederile  art. 20 alin (2), lit.e din Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si 
canalizare ; 
    - prevederile Legii nr. 51/ 2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

 -prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare privind 
serviciul de apa si canalizare ; 
   -prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  punctul 7 lit.n) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
  Văzând ca sunt respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta 
decizionala în administraţia publica ,conform procesului verbal numărul __ din  ___aprilie 2021;    ; 
     In temeiul art. 139 coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  cu un numar de ____ voturi  ”pentru” adoptă 
urmatoarea: 
                                                           H O T Ă R Â R E 
 

   Art.1.   Se aproba pierderile  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteaua de distributie, 
cu care poate opera SC Apa Canal SRL Costești. cu sediul in comuna Costești,satul Costești, judetul 
Vâlcea . 



Art.2 . Cotele sus mentionate se aplică începand cu data de 1 mai  2021 . 
Art.3 . Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentai hotarari  se insarcineaza SC Apa Canal 

SRL Costești. cu sediul in comuna Costești,satul Costești, judetul Vâlcea . 
    Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica prin, grija secretarului general al comunei Costești , 
Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea in vederea efectuării controlului asupra legalităţii acesteia , 
Primarului comunei Costești, Compartimentului financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate 
al Primarului comunei Costești, SC Apa Canal SRL Costești şi se va aduce la cunoştinţă publică prin 
afişare și pe site-ul Primăriei comunei Costești, județul Vâlcea ,www.comuna-costesti.ro  . 
 
   
                                                                                                    Costeşti   -  ___aprilie 2021. 

 

                    Iniţiator,                                                                Avizat pentru legalitate, 

                P R I M A R,                                                            SECRETAR  GENERAL                              

    Marius – Toma PEŞTEREANU                                                 Vasile  NEAGU 
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JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - PRIMAR – 
Nr. 1532 din 16.04.2021. 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
privind aprobarea pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de distributie , cu 

care poate opera SC Apa Canal SRL incepand cu data de 01.05. 2021. 
 
 

    Având în vedere referatul înregistrat la Primăria comunei Costești,județul Vâlcea, la nr. 1532  
din 16.04.2021, întocmit de administratorul SC Apa Canal Costești SRL, cu sediul in comuna Costești, 
satul Costești,județul Vâlcea, prin care se solicita stabilirea  pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport 
si 10% pe reteua de distributie , cu care poate opera SC Apa Canal Costești SRL, incepand cu data de 
01.05. 2021, ANRSC solicita precizarea expresa a pierderilor atat pe reteaua de trasport cat și pe reteaua 
de distributie,pentru distribuirea apei către consumatorii din localitatea Costești,judetul Vâlcea;   
  
   Ținând cont de prevederile : 
 
 -   HCL nr. 32 din 30.09. 2016 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții al SC Apa Canal 
SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul Costești, judetul Vâlcea; 

- HCL nr. 41 din 21.12. 2016 privind darea în administrare și exploatare a Serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare către SC Apa Canal SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul 
Costești, judetul Vâlcea; 
   - prevederile  art. 20 alin (2), lit.e din Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si 
canalizare ; 
    - prevederile Legii nr. 51/ 2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

 -prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare privind 
serviciul de apa si canalizare ; 
   -prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  punctul 7 lit.n) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Am inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 
10% pe reteua de distributie , cu care poate opera SC Apa Canal Costești SRL, începand cu data de 
01.05. 2021, pe care îl supun spre dezbatere și aprobare Consiliului  local al comunei Costești, in sedinta 
ordinara din luna aprilie 2021. 
 
 

                                                          P R I M A R , 

Marius – Toma PEŞTEREANU 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
JUDEŢUL VÂLCEA 
COMUNA COSTEŞTI 
      - VICEPRIMAR – 
Nr. 1533 din 16.04.2021. 
 
 
                                              RAPORT DE SPECIALIATE 

 privind aprobarea pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de 
distributie , cu care poate opera SC Apa Canal SRL incepand cu data de 01.05. 2021. 

 
 
 

     Având în vedere referatul înregistrat la Primăria comunei Costești,județul Vâlcea, la nr. din  
16.04.2021, întocmit de administratorul SC Apa Canal Costești SRL, cu sediul in comuna Costești, satul 
Costești,județul Vâlcea, prin care se solicita stabilirea  pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% 
pe reteua de distributie , cu care poate opera SC Apa Canal Costești SRL, incepand cu data de 01.05. 
2021, ANRSC solicita precizarea expresa a pierderilor atat pe reteaua de trasport cat și pe reteaua de 
distributie,pentru distribuirea apei către consumatorii din localitatea Costești,judetul Vâlcea;   
  
   Ținând cont de prevederile : 
 
 -   HCL nr. 32 din 30.09. 2016 privind aprobarea Organigramei, statului de funcții al SC Apa Canal 
SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul Costești, judetul Vâlcea; 

- HCL nr. 41 din 21.12. 2016 privind darea în administrare și exploatare a Serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare către SC Apa Canal SRL Costești, cu sediul in comuna Costești,satul 
Costești, judetul Vâlcea; 
   - prevederile  art. 20 alin (2), lit.e din Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si 
canalizare ; 
    - prevederile Legii nr. 51/ 2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilitati publice; 

 -prevederile Legii nr. 241/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare privind 
serviciul de apa si canalizare ; 
   -prevederile art. 129 alin. (2) lit. d)  punctul 7 lit.n) din O.U.G. nr.57 / 2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

Primarul comunei Costești,județul Vâlcea , a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
pierderilor  de 5 %  pe reteaua de trasport si 10% pe reteua de distributie , cu care poate opera SC Apa 
Canal Costești SRL, începand cu data de 01.05. 2021, pe care îl consider oportu și legal , drept pentru 
care propun să fie supus spre dezbatere și aprobare Consiliului  local al comunei Costești, in sedinta 
ordinara din luna aprilie 2021. 
 
 
 

                                        V I C E P R I M A R , 

                                           Vasile  BORĂSCU 

  


