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HOTĂRÂREA Nr. 234 
din 28.12.2011 

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

  
 Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2011, 
 Având în vedere: 
  - expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac Nădlac nr.15827/2011 
  - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei nr.15613/2011 
  - adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.17383/02.12.2011, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.15526/05.12.2011 
  -  adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.17383/02.12.2011, 
înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.15667/07.12.2011 
  - avizul A.N.R.S.C. nr.4033910-1/30.11.2011 
     - 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 3,35 lei/mc, iar la 
restul utilizatorilor la 2,70 lei/mc, precum şi tariful la canalizare- epurare pentru 
populaţie la 2,80 lei/mc, iar la restul utilizatorilor la 2,26 lei/mc. Preţul de apă potabilă 
şi tariful pentru canalizare- epurare pentru populaţie conţine TVA în cotă de 24 %, iar 
pentru restul de utilizatori nu conţine TVA.  
 Art.2. Prezenta hotărâre se aplică începând cu data de 01.01.2012 și abrogă 
toate prevederile contrare acestei hotărâri  adoptate anterior.  

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică cu: 
- primarului oraşului Nădlac 
- S.C. Compania de Apă  Arad S.A. 
- ANRSC, Bucureşti , sector 2, str. Romulus nr.6 
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- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
- locuitorilor oraşului Nădlac, prin afişare  
- Instituţiei Prefectului- Judeţul Arad, Serviciul Juridic și Contencios 

Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 
Contencios  

 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
               Șomrak Dușan                           Secretar 

  Gros Alexandru 
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