ROMANIA
JUDETUL TULCEA
COMUNA MAHMUDIA
CONSILIUL LOCAL
Hotararea nr. 8 din 31 ianuarie 2013

privind aprobarea preturilor la serviciul de alimentare cu apa potabila
pentru localitatea Mahmudia

Consiliul local al comunei Mahmudia , întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.01.2013, legal constituita prezenti fiind majoritatea consilierilor.

Avand in vedere:
- Adresa Societatii comerciale UTIL AQUA SRL Mahmudia,cu nr.4 din
10.01.2013, inregistrata la Primaria comunei Mahmudia , sub nr.143 din 10.01.2013, prin
care se solicita Consiliului Local Mahmudia, aprobarea noului pret la serviciul de
alimentare cu apa potabila pentru localitatea Mahmudia.
- Avizul cu nr.4572708 din 19.12.2012 emis de catre Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice.
.
- Proiectul de hotarare initiat si prezentat de catre doamna Vramulet Gherghinaprimarul comunei Mahmudia.
- Avizul intocmit de catre Comisia de studii, agricultura, prognoze economicosociale, buget-finaţe , administrarea domeniului public şi privat al comunei Mahmudia,
amenajarea teritoriului si urbanism
In conformitate cu prevederile : Legea nr.51/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, Legea nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordinul
Presedintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificarea preturilor /tarifelor ; Contractul de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apa si canalizare aprobat prin Hotararea Consiliului Local Mahmudia cu
nr.47/29.04.2011 .
În conformitate cu prevederile art. 36, alin.( 2), lit. a),lit.d) , art. 45, alin.( 2) lit. c)
si art.49 alin.(1-2) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile
si completarile ulterioare,
Consiliul local al comunei Mahmudia
hotaraste:
Art.1 Se aprobă noile tarife la apa potabilă livrată de S.C. UTIL AQUA
MAHMUDIA S.R.L. în comuna Mahmudia, după cum urmează :
Preţ/Tarif
pentru populaţie,
inclusiv TVA
lei/mc
2,19

Pret/Tarif
pentru rest utilizatori
fara TVA
lei/mc
1,77

Art.2 .Noile tarife la apa potabilă livrată de S.C. UTIL AQUA MAHMUDIA
S.R.L., aprobate potrivit prezentei hotarari, se vor aplica incepand cu data de 01
februarie 2013.
Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. UTIL
AQUA MAHMUDIA S.R.L. care se obliga sa transmita operativ la A.N.R.S.C,o copie
dupa prezenta hotarare, pentru luare la cunostiinta si evidenta.
Art. 4. Secretarul comunei Mahmudia va comunica prezenta hotarare:
-Primarului comunei Mahmudia
-S.C.UTIL AQUA S.R.L. Mahmudia
-Persoanelor interesate prin afisare la sediul Consiliului Local Mahmudia si
publicarea pe pagina de internet a Primariei comunei Mahmudia.
Prezenta hotarare a fost adoptata astazi : 31.01.2013 , cu un numar de 11 voturi
,,Pentru ,, , …. voturi ,,Abtineri,, ,…. voturi ,,Impotriva,, din totalul de 11 consilieri alesi.
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