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ROMÂNIA
_____________________________________________________________________

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC
Oraşul Nădlac –315500,  str. 1 Decembrie nr.24, Tel. 0257/474325, Fax. 0257/473300  Judeţul Arad

e-mail : office@primaria-nadlac.ro , www.primaria-nadlac.ro

HOTĂRÂREA Nr.71
din 15.04.2010

privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifelor la canalizare- epurare

Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
_______2010,

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.3944/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.3960/2010
- adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.4556/07.04.2010,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.3904/07.04.2010
- avizul A.N.R.S.C. nr.3416642-1/M.L.M./01.04.2010
- Ordinul preşedintelui ANRSC privind aprobarea Metodologiei de stabilire,

ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor nr.65/2007
- prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu

modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.34 alin 5 din Legea serviciului de alimentarea cu apă şi

canalizare nr.241/2006, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al Comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.36 alin 2 lit d, alin.6 lit.a, punctul 14, art.45 din Legea

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă preţul la apă potabilă pentru populaţie la 2,98 lei/mc, iar la
restul utilizatorilor la 2,50 lei/mc.

Art.2. Se aprobă tarifele la canalizare- epurare pentru populaţie la 1,11 lei/mc,
iar la restul utilizatorilor la 0,93 lei/mc.

Art.3. Preţurile de apă potabilă şi tarifele la canalizare- epurare pentru populaţie
conţin TVA în cotă de 19 %, iar pentru restul de utilizatori nu conţin TVA.

Art.4. Prezenta hotărâre abrogă toate prevederile contrare acestei hotărâri
adoptate anterior.

Art.5.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- primarului oraşului Nădlac
- S.C. Compania de Apă Arad S.A.
- ANRSC , Bucureşti , sector 2, str. Romulus nr.6
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
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- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii

Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul
Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
LUPŞA EUGEN SECRETAR

ALEXANDRU GROS


