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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 
Având în vedere: 

  - referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul 
primăriei  
  - adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr.2785/24.02.2011, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.2764/28.02.2011 
  - avizul A.N.R.S.C. nr.1022490-1/M.L.M./23.02.2011 
     - 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, conform cărora: 
„Stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor se aprobă de 
către consiliile locale, consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului 
Bucureşti sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în baza avizului 
de specialitate eliberat de A.N.R.S.C……” 
  
 

Propun: 
 
 

Supunerea spre aprobare de către Consiliul Local Nădlac a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea preţului la apă potabilă şi a tarifului la canalizare- epurare, 
conform avizului A.N.R.S.C. nr.1022490-1/M.L.M./23.02.2011, astfel: preţul la apă 
potabilă pentru populaţie la 3,30 lei/mc, iar la restul utilizatorilor la 2,66 lei/mc, 
precum şi tariful la canalizare- epurare pentru populaţie la 1,90 lei/mc, iar la restul 
utilizatorilor la 1,53 lei/mc.  

Prin Hotărârea nr.166/27.12.2010, preţurile aprobate de către Consiliul Local 
Nădlac, conform avizului ANRSC nr.3441124-1/MLM/24.11.2010, au fost următoarele: 
preţul la apă potabilă pentru populaţie la 3,25 lei/mc, iar la restul utilizatorilor la 2,62 
lei/mc, precum şi tariful la canalizare- epurare pentru populaţie la 1,87 lei/mc, iar la 
restul utilizatorilor la 1,51 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.  
 Facem precizarea că propunerea de modificare a preţurilor este efectuată în 
baza Contractului de delegarea gestiunii a serviciilor publice. 
  

Primar, 
Vasile Ciceac 
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