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e-mail: cons.local_padureni@yahoo.com , cod postal 737395
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HOTĂRÂREA nr. 49/2022
privind stabilirea taxei de debransare-rebransare  la reteaua publica de distributie a apei potabile,

pentru “Serviciul public de apa, canal, salubrizare si transport”al comunei Padureni, judetul Vaslui

Având în vedere:

- referatul  de  aprobare   al  primarului  comunei  Pădureni,  judeţul  Vaslui   cu  nr.  116  din
25.07.2022; 

-  raportul compartimentului de specialitate cu nr. 3529 din 26.07.2022; 
- raportul   domnului  viceprimar  privind  aprobarea  taxei  de  debranşare-rebranşare  a

utilizatorilor  de  la  reţeaua  de  apă  din  comuna  Pădureni,  judeţul  Vaslui cu  nr._  5328  din
25.07.2022  privind  necesitatea stabilirii unor măsuri pentru eficientizarea utilizarii apei de la
rețeaua comunală Pădureni și  pentru eliminarea oricăror pierderi  de apă în perioadele de
secetă;

- prevederilor art.5, alin.(1), lit.”a” si alin.(2), art.16, alin.(2) si art.30, alin.(1) si (6) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu completările ulterioare;

- prevederile art.43 alin.5 din Legea nr.51/2006, actualizata, privind serviciile comunitare de
utilităţi publice;

- prevederile Legii nr.241/2006, actualizata, a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administratia publică;
-  In baza prevederilor art. 155 alin. (1) lit. ,,d” și alin. (5) lit. ,,c”, art. 129 alin. (7) lit. ,,n” și art.

139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 In temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. ,,a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul Administrativ cu modificrile şi completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PĂDURENI, JUDEŢUL VASLUI;

HOTARASTE: 

Art.1 Se  aproba taxa  de  debransare/rebransare   la  reteaua  publica  de  distributie  a  apei
potabile,  pentru “Serviciul public de apa, canal, salubrizare si transport” al comunei Padureni,
judetul Vaslui, începând cu 01 august 2022 , in cuantum de 500  lei.

Art.2  (1)  Debransarea  consumatorului  de  la  reteaua  de  distributie  a  apei  potabile  se
efectueaza in cazul neachitarii in termen de 15 de zile calendaristice de la data emiterii facturii.

 (2)  Furnizorul  poate  sista  alimentarea  cu  apă  prin  debransare de  la  reteaua  publica  de
distributie a apei si sa solicite recuperarea debitelor in instanta.



 (3) Masura  sistarii  serviciului  de  alimentare  cu  apa  se  va  lua  in  urma  unei  notificari
prealabile adresata utilizatorului restant si se poate pune in aplicare dupa 5 zile lucratoare de la data
primirii acesteia.  Procedura de notificare se considera indeplinita si in cazul refuzului de primire  a
notificarii prealabile de catre utilizator.

(4) Reluarea serviciului se va face in termen de maximum 10  zile lucratoare de la efectuarea
platii, utilizatorul urmand sa suporte cheltuielile aferente debransarii-rebransarii.

(5) Daca in termen de 3 luni de la data debransarii, utilizatorul nu solicita reluarea acestuia,
calitatea de utilizator se pierde.

Art.3. Împotriva acestei hotărâri persoanele interesate pot face contestaţie în termen de 15
zile de la afişarea sau publicarea acesteia. După expirarea acestui termen, consiliul local se întruneşte
şi deliberează asupra contestaţiilor primite. Taxa de debransare/rebransare de la reteaua publica de
distributie a apei potabibile, se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care se folosesc de
serviciul Public de Alimentare cu apa pentru care s-au instituit taxa.

Art. 4 Prevederile prezentei hotărâri abrogă HCL NR. 35/08.08.2015. 

         Art. 5  De ducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde primarul comunei  Padureni prin
compartimentul financiar-contabil al aparatului de specialitate al primarului comunei Padureni.

           Art.6  Prezenta hotarire se comunica in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al  comunei,  in termenul prevazut de lege,  celor in drept,  primarului  comunei  Padureni,  Institutiei
Prefectului Judetului Vaslui si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei comunei
Padureni, judetul Vaslui.

Pădureni, 26 iulie 2022

PRESEDINTE DE SEDINTA
  CONSILIER LOCAL
    CARP GEORGEL

             CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL UAT PĂDURENI

                                                                                                                            MUNTEANU MIRELA

Adoptata astazi   26 IULIE    2022  în şedinţă  ordinară
Cu un numar de   12…..   voturi”pentru”, din    .....12.  consilieri  prezenti la sedinta
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