
                                 

                                                                                                                                          

HOTARIRE
Privind aprobarea la nivelul Orasului Bumbesti - Jiu  a tarifului pentru colectarea si transportul  apei 

pluviale (meteorice) pina in emisar 

Consiliul Local al Oraşului Bumbeşti – Jiu, judeţul Gorj, 
Avînd in vedere :

- solicitarile si corespondenta avuta cu SC APAREGIO GORJ SA referitoare la  facturarea apei pluviale 
(meteorice) colectata si transportata de pe teritoriul  UATO Bumbesti – Jiu si a fisei de fundamentare a  
tarifului pentru aceasta, atasate la prezentul proiect de hotarire ; 

      -      referatul de aprobare nr. 10498 / 13.09.2019 ;
      -      proiectul de hotarire initiat de Primarul Orasului Bumbesti – Jiu ;

- prevederile art. 155, alin. 1, lit. d coroborate cu alin. 5, lit. a si lit. h ale aceluiasi articol din OUG nr. 57 
/ 2019 privind Codul Administrativ;

- Prevederile art. 15, alin. 1, lit, d si j din Legea nr. 241 / 2006 a serviciului de apa si de canalizare, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

- prevederile art. 3, alin. 3 din Ordinul ANRSC nr. 65 / 2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare ;

- raportul de specialitate al Compartimentului Investitii nr. 10501 / 13.09.2019;
- rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local ;

În temeiul art. 139, alin. 1, coroborat cu art 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57 / 2019 privind Codul 
Administrativ,

H O T A R A S T E  :

 
ART.1  Se aproba coeficienţii de scurgere luaţi in considerare si aplicaţi in calculul  volumului de apa 

pluviala facturata pe raza administrativ teritoriala a Orasului Bumbesti – Jiu :

 K1 = 0,85 - coeficientul de scurgere adimensional stabilit conform SR EN 1846 - 2 / 2007 privind 
,,Determinarea debitelor de apa meteorica”  : pentru învelitori metalice, de sticlă, ţiglă şi carton asfaltat, 
precum şi terase asfaltate şi pavaje din asfalt şi din beton. (Coeficientul reprezintă media coeficienţilor 
pentru toate categoriile menţionate, construite) ;

 
 K2 = 0,12 - coeficientul de scurgere adimensional stabilit conform SR EN 1846 – 2 / 2006 privind 

,,Determinarea debitelor de apa meteorica” : pentru terenuri de sport, grădini, incinte şi curţi nepavate, 
parcuri terenuri agricole cultivate. (Coeficientul reprezintă media coeficienţilor pentru toate categoriile 
menţionate, neconstruite).

ART. 2  Se aproba la nivelul Orasului Bumbesti – Jiu tariful pentru colectarea si transportul  apei 
pluviale (meteorice) pina in emisar,  in cuantum de 0,95 lei / mc, fara TVA.  

ART. 3  Facturarea apei pluviale se face la tariful stabilit in baza fisei de fundamentare si a legislatiei in 
vigoare, aprobat prin hotarire a autoritatii deliberative.

ART. 4 Orice prevederi referitoare la tariful apei pluviale contrare prezentei hotariri isi inceteaza 
aplicabilitatea.
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ART. 5   Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotariri se desemnează domnul  CONSTANTIN 
BOBARU – primarul Orasului Bumbesti – Jiu  în calitatea de reprezentant al Orasului Bumbesti - Jiu, în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ADIA” GORJ si SC APAREGIO GORJ SA in 
calitate de operator regional pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare la nivelul UAT 
Orasul Bumbesti -Jiu.   

     ART. 6 Prezenta hotarire va fi comunicata Primarului Orasului Bumbesti – Jiu, SC ApaRegio Gorj SA si 
Institutiei Prefectului – Judetul Gorj in vederea exercitarii controlului de legalitate. 

 

                                                                                                         Adoptata astazi, 26.09.2019 

                Presedinte de sedinta ,                                              Contrasemneaza pentru legalitate,
                      CONSILIER,                                                              SECRETAR GENERAL,
              POPESCU EFTEMIE                                                  Jr. NICOLAE  BUCSENARU                                                                                                                   

                     

                                                                                    Adoptata cu votul a  16  consilieri pentru,
Nr. 100                                                                   -  impotriva,  1 abtineri, din  17 consilieri prezenti 
Bumbesti - Jiu                                            la sedinta ordinara, din totalul de 17 consilieri in functie


