ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.57/2017
privind stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare
pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani
Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa extraordinară din 4 iulie 2017,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.58/2017 prezentat de primarul comunei
Ciumani cu privire la stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru
comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani,
Văzând raportul favorabil nr.57/2017 al comisiei de specialitate pentru servicii
publice din cadrul Consiliului Local Ciumani și raportul nr.57/2017 al secretarului comunei
Ciumani,
Luând în considerare prevederile:
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2005, cu privire la organizarea şi
funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă a comunei Ciumani,
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării
Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din compartiment
funcțional fără personalitate juridică în serviciu public de interes local cu
personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local Ciumani precum
dării în administrare și exploatare a serviciului public și a sistemului de apă și
canalizare a comunei, cu modificările și completările ulterioare,
- Legii nr.51/2006,a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu
modificările și completările ulterioare,
- Art.38 alin.(8) din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă
și de canalizare,republicată cu modificările și completările ulterioare,
- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare a prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și
canalizare nr.65/2007,
- Avizul ANRSC nr.505670 din 21.06.2017 privind stabilirea prețurilor la apa
potabilă pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare
Ciumani, județul Harghita,
- Avizul ANRSC nr.205180 din 06.03.2014 privind stabilirea tarifelor de canalizare și
a tarifelor de epurare pentru comuna Joseni,
Respectând
prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.1961/04.06.2017,
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.36 alin.(2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14) şi
art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu un
număr de 11 voturi,
hotăreşte:
Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele la serviciile publice de apă și canalizare din
comuna Ciumani, după cum urmează:
Preț/Tarif pentru
Preț/Tarif pentru rest
populație lei/mc
utilizatori lei/mc
APĂ POTABILĂ produsă, transportată și
1,90
1,90
distribuită în comuna Ciumani
CANALIZARE pentru comuna Ciumani
0,35
0,35

Art.2. Prețurile la apa potabilă și tarifele la canalizare nu conțin TVA, operatorul
Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, nefiind plătitor de TVA.
Art.3. La facturarea activității de canalizare, la tariful de canalizare menționat în
art.1, se adaugă tariful la epurare pentru comuna Joseni în cuantum de 0,75 lei, din tariful
aprobat pentru Serviciul public de canalizare al comunei Joseni.
Art.4. Prețurile și tarifele aprobate în Art.1 și Art.3, urmează să fie aplicate de către
operatorul Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani începând cu data de 1 iulie
2017, prima facturare fiind de la data de 1 septembrie 2017.
Art.5. În luna iulie se vor efectua citirea contoarelor de apă.
Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarului
comunei Ciumani și Administratorului Serviciul Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani.
Art.7. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului
comunei Ciumani, Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, Instituției
Prefectului Județului Harghita și se adduce la cunoștință publică.
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