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HOTĂRÂREA Nr. 60 

din 27.06.2003 
privind modificarea tarifului de apă rece de la 4358 lei /m3 la 6536 lei/m3 

 
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 
27.06.2003, 
 Având în vedere: 
  -cererea S.C. APOTERM NĂDLAC S.A. nr. 5257/23.06.2003 
  -avizul A.N.R.S.C. nr. 2811/16.06.2003 
     -prevederile art. 32, lit. e din Ordonanţa Guvernului nr. 32/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
aprobată prin Legea nr. 634/2002 
  -prevederile art. 15(2) anexa nr. 3 din Procedura de stabilire, ajustare şi 
modificare a preţurilor şi tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare  aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1591/2002 
  -prevederile art. 22(2) din Legea serviciilor publice de gospodărie 
comunală nr. 326/2001 
  -prevederile art.38(3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 
  -avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

-votul  a 15 consilieri  din totalul de 17 consilieri în funcţie, fiind 
 prezenţi la şedinţa Consiliului local din data de 27.06.2003 un număr de 15  consilieri 
 În temeiul art. 46(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea tarifelor de apă rece de la 4368 lei/m3 la 6536 
lei/m3, conform anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2.  Prezenta hotărâre abrogă prevederile Hotărârii Consiliului local nr.38 din 
15.04.2003 privind ajustarea tarifelor pentru servicii publice de alimentare cu apă prestate 
de S.C APOTERM NĂDLAC S.A. la utilizatori cu care a încheiat contracte. 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică: 
- primarului oraşului Nădlac 
- SC Apoterm Nădlac SA 
- A.N.R.S.C. 
- Prefecturii judeţului Arad, Direcţia controlul legalităţii actelor şi  

contencios administrativ 
 

 
   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
          DRIENOVSKI IOAN                                               Secretar 
              jurist ALEXANDRU GROS 
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