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Nr.2793/21.03.2018 

 

Expunere de motive 

 

la proiectul de hotărâre aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată şi 

distribuită şi a tarifelor la canalizare - epurare pentru comuna Ibăneşti, Judeţul Mureş, 

pentru "Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti" 

 

 

Având în vedere, 

 

-prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.k) din Legea  serviciilor comunitare de utilitati 

publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

art.8 alin.(1) “Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile 

legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi 

publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea şi exploatarea 

bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale care compun sistemele 

de utilităţi publice.”;   

art.8 alin.(3) lit.k) "În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera serviciilor 

de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale asigură cadrul necesar 

pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu: k) aprobarea 

stabilirii, ajustării sau modificării preţurilor şi tarifelor, după caz, în condiţiile legii speciale, cu 

respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare 

competente." 

 

- prevederile art.35 alin.(5) şi art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu apa si 

canalizare, nr. 241/2006, republicată (R2): 

 art.35 alin.(5) "Preţurile şi tarifele pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare se stabilesc, se ajustează şi se modifică pe baza fişelor de fundamentare pe elemente de 

cheltuieli întocmite conform normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin 

al preşedintelui acesteia." 

 art.36 alin.(6) " La fundamentarea preţurilor şi tarifelor, operatorii pot să solicite o cotă 

corespunzătoare pierderilor justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă şi de 

canalizare. Nivelul acestei cote se stabileşte de către autorităţile administraţiei publice locale, cu 

avizul A.N.R.S.C."  

 -prevederile art.45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 

„ În exercitarea atribuţiilor ce îi revin consiliul local adoptă hotărâri, cu votul majorităţii 

membrilor prezenţi, în afară de cazurile în care legea sau regulamentul de organizare şi funcţionare a 

consiliului cere o altă majoritate”. 
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vă propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre iniţiat, proiect de hotărâre privind 

aprobarea preţurilor/tarifelor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor 

la canalizare - epurare pentru comuna Ibăneşti, Judeţul Mureş, pentru "Serviciul Public de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare - Comuna Ibăneşti". 

 

 

 

 

 

PRIMAR, 

 

DAN VASILE DUMITRU 


