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ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.29/2021
privind aprobarea prețului/tarifului provizoriu de transport și epurare a apelor uzate
preluate de S.C.AQUASERV MAROS SRL de la Comuna Ciumani

Consiliul Local al Comunei Ciumani
Având în vedere Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.28/2021 prezentate de
dl.Márton László-Szilárd, primarul comunei Ciumani la solicitarea comunei Suseni, pentru asigurarea
finanțării activității S.C. AQUASERV MAROS S.R.L, operatorul serviciului de utilitate publică de
alimentare cu apă și de canalizare din Comuna Suseni și Comuna Joseni, respectiv operatorul
serviciului de epurare pentru comunele Suseni-Ciumani-Joseni, până la obținerea avizului A.N.R.S.C
privind aprobarea prețului de transport și epurare a apelor uzate preluate de la Comuna Ciumani,
practicate de S.C. AQUASERV MAROS S.R.L;
Analizând raportul de specialitate nr.28 /2021 a secretarului general al Comunei Ciumani,
văzând avizul consultativ favorabil nr.28/2021 al comisiei de specialitate pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică locală,
cooperări interinstituționale,
Luând în considerare :
- Fișa de fundamentare elaborată de operatorul S.C. AQUASERV MAROS S.R.L înregistrate la
Primăria comunei Suseni sub numărul 1304/2021, și la Primăria comunei Ciumani sub
nr.1557/17.05.2021,
- 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,
- art.157 din Regulamentul serviciului de apă și canalizare din comuna Ciumani aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr.14/2014,
În baza prevederilor :
 art. 3, art. 7, art. 8 alin. (3) lit. k), art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 43 alin. (2) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 art. 12 alin. (1) lit. i), art. 29, art. 35 alin.(1), art. 35, art. 43 alin. (7) din Legea nr.
241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
 art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Metodologia de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile
publice de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 65/2007;
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art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, modificată și completată;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. d), respectiv alin. (7) lit. n) şi
art. 139 alin. (3) lit. c), art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prețul/tariful provizoriu de transport și epurare a apelor uzate preluate de
S.C.AQUASERV MAROS SRL de la comuna Ciumani și anume 0,55 lei/ m3 inclusiv TVA.
Art. 2. Se împuternicește Serviciul Public de Apă și Canalizare SPAC al comunei Ciumani cu
încasarea de la utilizatori a prețului/tarifului provizoriu de 0,55 lei/mc inclusiv TVA.
Art.3. Se aprobă modelul contractului ce se va încheia între Serviciul Public de Apă și
Canalizare SPAC al Comunei Ciumani și S.C AQUASERV MAROS S.R.L. până la obținerea avizului
A.N.R.S.C conform prevederilor Ordinului nr. 65/2007 și aprobării acestora de către Consiliul Local al
Comunei Suseni, Ciumani și Joseni, în conformitate cu prevederile art. 35. alin. (4) din Legea
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările
ulterioare, conform anexei nr.1, care face
Art. 4. Se împuternicește Dl. Csata Jenő, administratorul Serviciului Public de Apă și
Canalizare SPAC al comunei Ciumani cu încheierea contractului menționat la art.3 din prezenta
hotărâre.
Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Public de
Apă și Canalizare SPAC al comunei Ciumani prin administratorul serviciului.
Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituției Prefectului judeţului Harghita,
b) Primarului Comunei Ciumani și Suseni,
c) SPAC Ciumani,
d) S.C. AQUASERV MAROS S.R.L.
(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunoştinţa locuitorilor comunei Ciumani prin: afişare la
sediul Primăriei comunei Ciumani – respectiv pe site-ul oficial al Comunei Ciumani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Gergely József

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 25 mai
2021 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr
de 13 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri
prezenţi la şedinţă.
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