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HOTĂRÂREA NR. 28 
Din data de 16  august 2017 

Privind aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de alimentare cu apă 
si canalizare a  S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani 

CONSILIUL LOCAL NANESTI,JUDETUL VRANCEA: 
-   având în vedere referatul nr.3165/10.08.2017 prin care se propune aprobarea strategiei de 
evolutie tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de alimentare cu apă si canalizare a  S.C. Compania de 
Utilităţi Publice S.A. Focşani  ; 
- văzând Hotărârea  A.G.A. nr. 11/2016 a Asociaţiei „Vranceaqua" si prevederile Contractului 

Unic de Delegare precum si actele aditionale ale acestuia; 
- luând act de prevederile art. 43 alin. (4),(5), din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi publice, republicată , cu modificările şi completările ulterioare , 
- în baza dispoziţiilor art. 3 alin. (35 ag), art. 12 lit. l ) si art. 35 alin. (1), (2) din Legea nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

- luând în considerare prevederile Hotărârii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv - cadru şi statutului - cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi 
publice precum şi Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei „Vranceaqua" 

- vazand raportul comisiei de specialitate care avizeaza proiectul de hotarare; 
- în temeiul art. 45 alin. (1) şi 115 alin. (1), lit. „b" din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
-  

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1  Aprobarea strategiei de evolutie tarifara 2016 – 2022 a  serviciului de alimentare cu apă 
si canalizare a  S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani, conform documentatiei depusa de 
A.D.I.Vranceaqua 
 
Art. 2 Se acordă mandat Asociaţiei „Vranceaqua", cu sediul în municipiul Focşani, str. Dinicu 
Golescu, nr. 15, bl. 15, ap. 1, jud. Vrancea, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 
grefa judecătoriei Focşani cu nr. 9451/231/2008, al cărei membru este UAT NANESTI, să 
semneze Strategia de evolutie tarifara 2016 - 2022, prin reprezentantul său legal, preşedintele 
Asociaţiei . 
Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei NANESTI iar 
publicitatea acesteia va fi asigurată de către secretarul comunei NANESTI. 
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