
ROMANIA                                                                                                             
      JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BREAZA

HOTARARE
privind  aprobarea tarifelor pentru servicii/prestatii diverse executate catre terti de SC 

HidroPrahova SA
 

Având în vedere expunerea de motive nr. 19417/31.12.2008 formulată de dl.Ferastraeru 
Nicolae, Primarul orasului Breaza;

Luand act de memoriul justificativ intocmit de SC HidroPrahova; 
Tinand seama de :
- raportul Comisiei pentru prognoza…buget,finante, administrarea domeniului public 

si privat, comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza; 
- avizul nr.1088/23.01.2009 al secretarului orasului Breaza;
In  conformitate cu prevederile art. 43 alin. (8) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 

de utilitati publice, modificata si completata;
În temeiul  art. 36, alin. (6) lit. “a”, pct. 14 raportat la alin. (2) lit. “d” si art.115, alin.(1), 

lit.”a”coroborat cu art.45, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, modificata si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. Aproba tarifele pentru serviciile/prestatiile diverse executate catre terti de SC Hidro 
prahova SA, dupa cum urmeaza:

1. TARIFE INTOCMIRE DOCUMENTATII;
Nr. 
crt.

Denumirea documentatiei intocmite U/M Valoare cu TVA 
inclus

1.1 Breviar de calcul Lei/breviar 36

1.2 Proiect bransare la reteaua de 
alimentare cu apa

Lei/proiect 338

1.3 Proiect racord la reteaua de canalizare Lei/proiect 335

1.4 Proiect bransare apa/racord canalizare Lei/proiect 470

1.5 Proiect separare consum apa Lei/proiect 219

1.6 Proiect pentru extindere sau deviere 
retea apa/canalizare (pe distante mici 
si fara afectarea sistemului existent)

Lei/proiect 2% din valoarea 
investitiei

NOTA: tariful prevazut la pct. 1.6 ca procent din valoarea investitiei/devizului estimativ 
al lucrarii nu poate fi mai mic de 470 lei.



2. TARIFE ELIBERARE AVIZE TEHNICE
Nr. 
crt.

Denumirea avizului U/M Valoare 
cu TVA 
inclus

2.1 Aviz de principiu pentru obtinerea 
autorizatiei de constructie

Lei/aviz 109

2.2 Aviz de principiu pentru amplasare retele 
utilitati (la solicitarea furnizorilor de utilitati: 
SC Electrica SA, SC Distrigaz  SA, 
Romtelecom)etc

Lei/plansa 109

2.3 Aviz de principiu pentru separare alimentare 
cu apa- din camin amplasat in imediata 
apropiere a caminului de bransament 
(imobile de tip condominiu)

Lei/aviz 109

2.4 Aviz de principiu- suplimentare debit 
(redimensionare bransament)

Lei/aviz 55

2.5 Avizare solutie proiect intocmit de terti 
(proiectant autorizat pentru bransament 
apa/racord canalizare)

lei/aviz 55

2.6 Prelungire aviz de principiu; aviz bransare 
apa/racord canalizare

lei/aviz 18

2.7 Aviz de bransare la reteaua publica de 
alimentare cu apa- definitive

lei/aviz 145

2.8 Aviz de racordare la reteaua publica de 
canalizare-definitive

lei/aviz 142

2.9 Aviz de bransare/racordare la retelele 
publice de apa si canalizare

lei/aviz 216

2.10 Comision pentru obtinerea avizelor in 
vederea executiei lucrarilor de bransare 
si/sau racordare la retele

Lei/proiect 250

3. TARIFE DEBRANSARE/REBRANSARE CONSUMATORI
Nr. 
crt.

Denumirea  tarifului U/M Valoare 
cu TVA 
inclus

3.1 Inchidere distributie apa Lei/operatie 59

3.2 Deschidere distributie apa Lei/operatie 65



4. TARIFE MONTAJ/SIGILARE/VERIFICARI METROLOGICE CONTOARE 
APA RECE

Nr. 
crt.

Denumirea  tarifului U/M Valoare 
cu TVA 
inclus

4.1 Verificare metrologica contoare 
Dn=15,20,25 mm

Lei/contor 27

4.2 Verificare metrologica contoare Dn=32-40 
mm

Lei/contor 38

4.3 Verificare metrologica contoare Dn=50÷80 
mm

Lei/contor 93

4.4 Verificare metrologica contoare Dn = 
100÷200 mm

Lei/contor 115

4.5 Tarife sigilare apometru Lei/operatie 42

NOTA: Tarifele 4,1-4,4 includ demontarea, transportul si repunerea contorului in instalatie 
la care se vor aduga (dupa caz):

- taxa pentru verificare metrologica perceputa de laboratorul de autorizat de B.R.M.L;

- contravaloarea eventualelor lucrari de reparatii efectuate, conform calculatiei 
laboratorului de metrologie/unitatii  de service;

- contravaloarea altor lucrari efectuate de personalul operatorului cu ocazia verificarii 
instalatiei (goliri camine/reparatii pe conducte aflate in intretinerea beneficiarului, 
etc), care nu au fost mentionate mai sus;

- taxa de inchidere/deschidere distributie apa.
 
5. TARIFE PENTRU ALTE SERVICII/PRESTATII EFECTUATE

Nr. 
crt.

Denumirea  tarifului U/M Valoare 
cu TVA 
inclus

5.1 Schimbarea numelui abonatului/transferul de 
rol

Lei/rol 18

5.2 Intocmire contract prestari servicii pentru 
noi utilizatori

Lei/contract 18

5.3 Verificarea/evaluarea starii tehnice a 
instalatiilor interioare apa/canalizare

Lei/operatie 57

5.4 Verificarea lucrarilor de bransare la reteaua 
publica de distributie a apei-executate de 

Lei/operatie 76



terti soc, agreate

5.5 Verificarea lucrarilor de racordare la 
canalizare- executate de terti soc. agreate

Lei/operatie 73

5.6 Asistenta tehnica acordata tertilor pe 
parcursul derularii lucrarilor de 
bransare/racordare la retelele publice de apa 
si canalizare a noilor utilizatori

Lei/ora 43

5.7 Asistenta tehnica acordata tertilor 
(proiectanti/constructori) pe parcursul 
derularii lucrarilor in vederea extinderii 
retelelor publice de apa (inclusiv pentru 
efectuarea probelor de presiune) si 
canalizare

Lei/ora 62

5.8 Tarif copie xerox Lei/coala A4 0,13

Lei/coala A3 0,32

Art.2. Prezenta  hotarare  va  fi  comunicata  prin  grija  Serviciului  Administratie  Publica 
Locala:  Prefecturii  Prahova,  Biroului  UATPM,  Serviciului  financiar-contabil  din  cadrul 
Primariei  orasului  Breaza,  SC HidroPrahova Breaza,  SC Hidro Prahova Ploiesti  si  va  fi 
facuta publica.

 

Preşedinte de Şedinta:                                                              Contrasemnează:
         Consilier,                                                                                Secretar,

 Ioana Anghel Elena 
Moldoveanu

Breaza, 26 februarie 2009
Nr. 10


	ROMANIA                                                                                                             
	CONSILIUL LOCAL BREAZA
	HOTARARE
	 Ioana Anghel							Elena Moldoveanu


