JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI CEICA

România, jud.Bihor
Ceica,Str.Principală, nr.67
Tel.și fax 0259/324464
www.primariaceica.ro
primaria.ceica@cjbihor.ro

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea ajustarii începand cu data de 01.08.2019 a prețurilor și
tarifelor practicate în aria de operare la apa potabilă,canal-epurare și apă brută de către SC COMPANIA DE
APĂ ORADEA SA în comuna CEICA.
În baza adresei nr.32894 /12.07.2019 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 ,adresa nr.709008/11.07.2019 a Autorității Naționale Pentru Serviciile
Comunitare de Utilități Publice prin care s-a dat avizul pentru modificarea prețurilor și tarifelor la apa potabilă și
canalizare-epurare și pluviale pentru întreaga arie de operare a SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA,
Ținând cont de raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului,precum și raportul
de avizare al comisiei din cadrul Consiliului local,
Având in vedere contractul de delegare nr.1/19666 din 11.09.2009,art.36 prețuri ,tarife și alte surse de
venituri Contractul de împrumut 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 273/2006 a finantelor publice locale și art.8,alin.3,lit.k) din Legea nr. 51/2006 a
serviciilor de utilitate publica republicată,
-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) din Codul
Administrativ,
Consiliul local al comunei Ceica ,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă ajustarea începand cu 01.08.2019 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 3,44 lei fără TVA ,tarif 3,75 lei cu TVA
b) Tarif ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare /mc 2,08 lei fără TVA ,tarif 2,27 lei cu TVA
c) Tarif ape pluviale pentru întreaga arie de operare /mc 0,45 lei fără TVA ,tarif 0,49 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
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