
       ROMÂNIA
 JUDEŢUL IALOMIŢA
COMUNA SUDIȚI
 CONSILIUL LOCAL

  

H O T Ă R Î R E
 privind aprobarea Strategiei de tarifare pentru serviciul public de apă şi canalizare în perioada 2014-2020 

Consiliul Local  al comunei Sudiți, judeţul Ialomiţa;
Având în vedere:

-Expunerea de motive a Primarului comunei,
-Raportul viceprimarului comunei, cu atribuții în coordonarea serviciilor publice locale;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate Agricultură,activități economice,  şi juridică din cadrul

Consiliului local al comunei Sudiți;
-solicitarea  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-Canal  Constanţa,   înregistrata  cu  nr.  77  din

18.04.2013;
În conformitate cu:
-prevederile art.43 alin.(3) (4) şi (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice; 
-prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-prevederile  Ordinului  nr.65/2007 privind  aprobarea  Metodologiei  de stabilire,  ajustare  sau modificare  a

preţului/tarifului pentru serviciile publice de apă şi de canalizare;
-prevederile  art.33  din  Contractul  de  delegare  a  serviciului  de  apă şi  canalizare   aprobat  prin

H.C.L.nr._____din 29.12.2010, privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  către
S.C. RAJA S.A., novarea  şi modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi de canalizare,
aprobarea  Regulamentului  serviciului  de apă şi  de  canalizare  şi  a  Caietelor  de  Sarcini,  aprobarea  Studiului  de
fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici, a disponibilităţii terenurilor pe care vor fi amplasate obiectivele de
investiţii;

-Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa; 
-prevederile art.6 alin.(1)-(8) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,

cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul  art.  36 alin.  (2)  lit.  d)  şi  alin.  (6)  lit.a)  pct.  14,  art.45  alin.(1)  din  Legea  215/2001,  privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Se aprobă Strategia de tarifare pentru  serviciul public de apă ,pentru  perioada  2014-2020, conform
anexei la prezenta hotarare.

Art.2.Prezenta hotărîre se comunică Instituției Prefectului pentru controlul legalității și primarului comunei,
pentru a fi adusă la îndeplinire prin compartimentele de specialitate din Aparatul propriu.

Adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin.2 din legera nr. 215/2001.
 

         Contrasemnează,
PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                    SECRETAR,      

         ARION CONSTANTIN            Jr.Vasile Ioana
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