România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/2013
privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă şi de
canalizare,operator S. C. Gospodărie Comunală Tuşnad S. R. L.
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27
februarie 2013,
Văzănd cererea nr.1/2013 de modificare a tarifelor de canalizare,înaintată de
S.C.Gospodărie Comunală Tuşnad S.R.L.,operatorul serviciului,precum şi avizul favorabil
nr.4573629/2012 al Autorităţii Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice,
Luând în considerare raportul nr.351/2013 al Compartimentului de gospodărie
comunală,mediu,precum şi raportul nr.___/2013 al Comisiei de specialitate juridică,relaţii cu
publicul,reforma în administraţie şi integrare europeană, raportul nr.___/2013 al Comisiei de
specialitate pentru activităţi economico-financiară,
In baza prevederilor art.34 alin.2 şi alin.5 din Legea nr. 241/2006,legea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare,cu modificările şi completările ulterioare,art.8 alin.2 lit.j din
Legea nr.51/2006,legea serviciilor comunitare de utilităţi publice,cu modificările şi completările
ulterioare,art.7 alin.4 şi 5,art.9 alin.1 din Metodologia de stabilire,ajustare sau modificare a
preţurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi canalizare,aprobată prin Ordinul
A.N.R.S.C nr.65/2007,
A Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,prin
aducerea la cunoştinţă publică,anunţul nr.242/4.02.2013,
In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.d,alin.6 lit.a pct.14,art.45 alin.1, art.115 lit.b
din Legea nr. 215/2001,Legea Administraţiei Publice Locale,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă modificarea tarifelor la serviciul public de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare în oraşul Băile Tuşnad,operator S.C.Gospodărie Comunală Tuşnad S.R.L.:
-canalizare:-pentru populaţie 0,92 lei/mc,pentru rest utilizatori 0,74 lei/mc.
Art.2.Tariful la canalizare pentru populaţie conţine TVA, iar pentru rest utilizatori
nu conţine T. V. A.
Art.3.Tarifele prevăzute la art.1 includ o cotă de dezvoltare,modernizare şi
retehnologizare de 3 %, de 0,02 lei/mc,fondurile rezultate urmând a fi utilizate cu avizul Consiliului
Local al oraşului Băile Tuşnad.
Art.4.Tarifele prevăzute la art.1 se aplică începând cu data de 01 mai 2013.
Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se însărcinează directorul S. C.
G. C. Tuşnad S. R. L.
Art.6.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul
Harghita,primarului oraşului Băile Tuşnad,S.C.Gospodărie Comunală Tuşnad S.R.L şi la
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
Băile Tuşnad, la 4 februarie 2013.
Primar,
Albert Tibor

