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Către
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Vă înaintăm, alăturat, Raportul asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru
familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi
canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului
extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul
privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, trimis comisiei noastre
pentru dezbatere şi avizare în fond, cu adresa nr.202 din 26 martie 2001.

La întocmirea raportului, Comisia a avut în vedere avizul Consililui
Legislativ cu nr.203 din 9 martie 2001.

Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.

 PRESEDINTE,

   SECRETAR,
IOAN OLTEAN

           KOVACS CSABA TIBERIU
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RAPORT
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea pentru

familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă
a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru

Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.41/2001 privind acordarea
pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a
Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul
privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea Jiului, care prin obiectul şi conţinutul său se încadrează în categoria legilor
ordinare, în şedinţa din 5 aprilie 2001, Comisia a hotărât ca proiectul de lege sus-menţionat să fie supus spre dezbatere şi adoptare
Plenului Camerei Deputaţilor, în forma prezentată de Guvern, cu următoarele amendamente:

Nr.
crt

Text iniţial Amendamente propuse
Text adoptat de comisie

Motivarea

1. Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu
venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare furnizate de Regia
Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara
împrumutului extern acordat de Banca Europeană de
Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind
alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea
Jiului.

Articol unic: - Se aprobă Ordonanţa de urgenţă
nr.41/2001 privind acordarea pentru familiile cu venituri
reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare
cu apă şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a
Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern
acordat de Banca Europeană de Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apă
şi protecţia mediului în Valea Jiului, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.145 din
23 martie 2001 cu următoarele modificări:
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2. Ordonanţa de urgenţă privind acordarea
pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de
tarif la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare
furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului,
beneficiara împrumutului extern acordat de Banca
Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru
Proiectul privind alimentarea cu apă şi protecţia
mediului în Valea Jiului

Titlul va avea următorul cuprins:
Ordonanţa de urgenţă privind acordarea pentru

familiile cu venituri mici a tarifelor diferenţiate la
serviciile de alimentare cu apă şi canalizare furnizate de
Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, pentru Proiectul
privind alimentarea cu apă şi protecţia mediului în Valea
Jiului.

Exprimare gramaticală mai
corectă.

3. Art.1 � In vederea sprijinirii familiilor cu
venituri reduse, a căror locuinţă de domiciliu se află pa
raza teritorială, delimitată ca zonă defavorizată, a
municipiului Petroşani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni,
Petrila, Vulcan şi Uricani şi este racordată la sistemele
centralizate de alimentare cu apă şi canalizare,
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale respective, acordă, lunar,
familiilor cu venituri reduse, diferenţe de tarif la
serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare,
furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până
la rambursarea de către aceasta a creditului extern, în
anul 2011.

Articolul 1 va avea următorul cuprins:
Art.1 � In vederea sprijinirii familiilor cu

venituri mici, a căror locuinţă de domiciliu se află pa
raza teritorială, delimitată ca zonă defavorizată, a
municipiului Petroşani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni,
Petrila, Vulcan şi Uricani şi este racordată la sistemele
centralizate de alimentare cu apă şi canalizare,
autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor
administrativ-teritoriale respective, acordă, lunar,
familiilor cu venituri mici, tarife diferenţiate la
serviciile de alimentare cu apă potabilă şi canalizare,
furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până
la rambursarea de către aceasta a creditului extern, în
anul 2011.

Exprimare gramaticală mai
corectă.

4. Art.2 � (1) Diferenţele de tarif la serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare furnizate populaţiei
prin reţeaua publică, pentru consumurile casnice
menajere, se acordă pentru familiile cu venituri reduse,
în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de
familie, astfel:

Alineatul 1 al articolului 2 va avea următorul
cuprins:

Art.2 � (1) Diferenţele de tarif la serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare furnizate populaţiei prin
reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere,
se acordă pentru familiile cu venituri mici, în funcţie de
venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel:

Exprimare gramaticală mai
corectă.

5. Art.3 � Diferenţele de tarif la serviciile de
alimentare cu apă şi canalizare, pentru familiile cu

Articolul 3 va avea următorul cuprins:
Art.3 � Diferenţele de tarif la serviciile de

Exprimare gramaticală mai
corectă.
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venituri reduse, se suportă din bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art.1,
pe raza cărora îşi au domiciliul familiile respective şi
din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara.

alimentare cu apă şi canalizare, pentru familiile cu
venituri mici, se suportă din bugetele locale ale
unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art.1, pe
raza cărora îşi au domiciliul familiile respective şi din
bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara.

6. Art.7 � (1) Primăriile verifică verdicitatea
documentelor depuse şi transmit lunar, până la data de
10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de
proprietari/chiriaşi sau titularilor individuali de factură,
un formular al borderoului de plată, în care sunt
înscrise numele titluarilor şi procentul de tarif redus
acordat.

Alineatul 1 al articolului 7, va avea următorul
cuprins:

Art.7 � (1) Primarul, prin serviciile de
specialitate, verifică verdicitatea documentelor depuse
şi transmite lunar, până la data de 10 a lunii următoare,
fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau titularilor
individuali de factură, un formular al borderoului de
plată, în care sunt înscrise numele titluarilor şi procentul
de tarif redus acordat.

Primăria nu este persoană
juridică.

PREŞEDINTE,
        SECRETAR,

           
IOAN OLTEAN

KOVACS CSABA TIBERIU

Expert parlamentar:
Iulia Toader
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