ROMÂNIA
JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului la apa potabilă în comuna Sfântu Gheorghe, judeţ Ialomiţa
Consiliul local al comunei Sfântu Gheorghe, întrunit în şedinţă ordinară din data de ...........,
în exercitarea atribuţiilor sale legale;
Având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului înregistrat la nr. 1966 din 26.03.2021;
-avizul nr.904210 din 25.03.2021 al A.N.R.S.C.U.P privind stabilirea preţului pentru serviciul de
alimentare cu apă, pentru S.C. APĂ CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE,
Analizând :
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului inreg. sub
nr. ......./.........;
-Avizul comisiei pentru activităţi economico-financiare, juridică şi de disciplină din cadrul consiliului
local înregistrat la nr. ............/....................;
-adresa nr.........../............. a administratorului S C APĂ- CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU
GHEORGHE SRL,prin care solicită aprobarea preţului avizat de ANRSC;
Ţinând cont de :
-prevederile H.C.L. nr. 43 din 19.10.2016 privind delegarea gestiunii Sistemului de alimentare cu
apă către SC APĂ CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE SRL” ;
-prevederile art.8. alin(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, modificată şi completată ulterior ;
-prevederile art. 35 alin(5) din Legea nr. 241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare,
republicată, modificată şi completată ulterior;
-prevederile art.3 alin.3) din Ordinul nr. 65/2007 al Preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea
metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apă şi canalizare;
In temeiul art.129 alin(1),(2), art.139 alin (1),din Ordonanţa de Urgenţă privind Codul
administrativ nr. 57/2019, modificat si completat,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se ia act de preţul de 2,36 lei/m.c.(exclusiv TVA) pentru apă potabilă livrată în
comuna Sfântu Gheorghe, judeţ Ialomiţa, atât pentru populaţie cât şi pentru restul utilizatorilor,
pret avizat de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice .
Art.2 Se aprobă creşterea preţului de la 2,36 lei/mc la 3,00 lei/mc (exclusiv TVA) cu
condiţia asigurării autonomiei financiare a rentabilităţii si eficienţei economice a prestatorului
serviciului SC APĂ CANALIZARE PROGRESUL SFÂNTU GHEORGHE.
Art.3 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţă persoanelor şi instituţiilor
interesate prezenta hotărâre.
INIŢIATOR,
Primar- Teculescu Petru -Mădălin

