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RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind  aprobarea scutirii populaţiei municipiului 

Orăştie de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor 

pluviale 

 

 Subsemnatul Costoiu Călin, director executiv în cadrul Aparatului de 

Specialitate al Primarului Municipiului Direcţia A.P.L., analizând proiectul de 

hotărâre sus menţionat, am constatat următoarele: 

 Proiectul de hotărâre vizează scutirea de la plata colectării, 

transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale a populaţiei din municipiul 

Orăştie. 

 Prin Legea nr. 215/2018, a fost modificată şi completată Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2004, stabilindu-se ca regulă, la     

art. 31,alin.(23), că ,,costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi 

evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului”. 

 La art.31, alin.(24) din actul normativ sus menţionat se instituie însă o 

excepţie, astfel: ,,prin excepţie de la prevederile alin.(23), autorităţile 

deliberative ale unităţilor administrativ –teritoriale pot adopta hotărâri pentru 

scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării 

apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor 

sumelor alocate cu această destinaţie.” 

 Conform prevederilor art. 36, alin.(2), lit. d, raportat la art. 36, alin.(6), 

lit. a, pct 14, prin Legea administraţiei publice  locale nr. 215/2001, republicată 

potrivit căruia ,,consiliul local asigură, potrivit competenţelor sale şi în 

condiţiile legii,   cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes 

local privind serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz 

natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport 

public, după caz”,rezultă  competenţa de aprobare ca fiind a consiliului local. 

 La nivelul municipiului Orăştie, operator al serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare este S.C. Activitatea Goscom S.A. 

 Concluzionând, considerăm că proiectul de hotărâre se încadrează în 

prevederile legale urmând să producă efecte începând cu anul 2019, după 

aprobarea bugetului local şi în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu 

această destinaţie, ţinând cont de faptul că pentru anul 2018 nu există 

prevederi bugetare cu această destinaţie în bugetul local al Municipiului 

Orăştie. 
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