ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIUMANI

H O T Ă R Â R E A nr.10/2020
privind stabilirea taxelor special la
Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani

Consiliul Local Ciumani
Având în vedere proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr.14/2020 inițiat de
primarul comunei Ciumani la solicitarea administratorului SPAC privind stabilirea taxelor speciale la
Serviciul Public de Apă și Canalizare –SPAC a comunei Ciumani ,
Văzând raportul de specialitate nr.14/2020 întocmit de secretarul general al Comunei
Ciumani și avizul consultativ favorabil nr.14/2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecția mediului, turism și servicii publice
Luând în considerare temeiurile juridice, respectiv prevederile:
1) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția
României, republicată;
2) articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
3) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare;
4) art.87alin.(3), art.129 alin.(1) litera d), alin.(4) litera c) și art.139 alin.(3) litera c) din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ;
5) art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 30 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
6) art. 1 alin. (4) lit. l), art. 8 alin. (3) lit. j), art. 43 alin. (7) și art. 44 alin. (2) lit. d) din
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
7) art. 14 lit. f) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
8) Art.9 alin.(1) din Legea nr.544/2001 – privind liberul acces la informațiile de interes
public,
în temeiul dispozițiilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele b) și alin.(4) litera c), art.133
alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3) litera c), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - La Serviciul Public de Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani se stabilesc
taxele speciale pentru anul 2020 conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Serviciul Public de
Apă și Canalizare-SPAC a comunei Ciumani prin aparatul său.
Art.5– Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciumani, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei Ciumani, administratorului SPAC Ciumani,

Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la Primărie, în spațiul
accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.csomafalva.info/ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Király Szabolcs

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
Secretar general: Balogh Zita

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa extraordinară din data de
30 martie 2020 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ
cu un număr de 12 voturi pentru , 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie
şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă.

