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Privind aprobarea ajustarii începand cu data de 01.07.2020
01.0
a prețurilor
pre
și
tarifelor practicate în aria de oper
operare la apa potabilă,canal-epurare și apă brută de către SC COMPANIA
DE APĂ ORADEA SA în comuna CEICA.
CEICA

În baza adresei nr.17670
17670/09.06.2020 a SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA prin care solicită
Consiliului local al comunei Ceica ajustarea la inflație a prețurilor și tarifelor pentru serviciile la apa
potabilă,canal-epurare și ape pluviale ,înregistrată la primăria comunei Ceica cu nr.1123/17.06.2020
,adresa nr.808600/28.05.2020 a Autorității
Autorit
Naționale Pentru reglementarea Serviciilor
Serviciil Comunitare de
Utilități Publice prin care s-a
a dat avizul pentru modificarea pre
prețurilor
țurilor și tarifelor la apa potabilă și
canalizare-epurare și pluviale pentru întreaga arie de operare a SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA,
SA
Ținând cont de raportul de specialitate din cadrul aparatului
aparatului de specialitate al primarului,precum
și raportul de avizare al comisiei din cadrul Consiliului local,
Având în
n vedere contractul de delegare nr.1/19666 din 11.09.2009,art.36 prețuri ,tarife și alte
surse de venituri Contractul de împrumut nr.4
nr.43548/11/09/2013 încheiat de SC COMPANIA DE APĂ
ORADEA SA și Banca Europeană pentru reconstrucție și Dezvoltare ,Secțiunea 5.12 ajustare tarife,
Văzând prevederie Legii 273/200
273/2006 a finantelor publice locale și art.8,alin.3,lit.k) din Legea nr.
51/2006 a serviciilor
rviciilor de utilitate publica republicată,
-Ținând
Ținând cont de Legea 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata 2010.
În temeiul prevederilor art. 129,alin.2,lit.d),art.139,alin.3 lit g) și art.196,alin.1,lit.a)
t.196,alin.1,lit.a) din Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă ajustarea începand cu 01.07.2020 de către SC COMPANIA DE APĂ
ORADEA SA a prețurilor și tarifelor pentru serviciile la apa potabilă,canal-epurare și apă brută ,după
cum urmează:
a) Tarif apă potabilă /mc 3,52 lei fără TVA ,tarif 3,84 lei cu TVA
b) Tarif ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare /mc 2,13 lei fără TVA ,tarif 2,32 lei cu
TVA
c) Tarif ape pluviale pentru întreaga arie de operare /mc 0,46 lei fără TVA ,tarif 0,50 lei cu TVA
Art. 2 .Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei
CEICA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului-Județul Bihor
- SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

-afișat public

Preşedinte de şedinţă

Contrasemnează
Secretar general al comunei

Mihuț Florin Dorel

Nr.42 din 25 iunie 2020.

Dorel Octavian Goldea

Consilieri Total – 13
Nr.consilieri prezenţi - 13
Hotărâre adoptată cu:13 voturi pentru

