Nr. 17/04.04.2018

ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA ZARNESTI
CONSILIUL LOCAL
Proiect de hotarare
Privind aprobarea pretului la apa potabila in comuna Zarnesti, jud.
Buzau
Consiliul local al comunei Zarnesti, întrunit în şedinţă
ordinară, în exercitarea atribuţiilor sale legale;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului nr. 1777/2018;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului inreg. sub nr. 1778/2018;
- Avizul comisiei de specialitate al consiliului local;
- prevederile H.C.L. nr. 22/16.11.2017 privind delegarea
gestiunii sistemului
de alimentare cu apa catre S C SISTEM
CONSLOC ZARNESTI 2012 SRL, jud. Buzau;
- prevederile art.8 şalin(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, actualizata;
- prevederile art. 35 alin(5) din legea nr. 241/2006 a Serviciului
de alimentare cu apa si canalizare, republicată, actualizata;
- Avizul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitati Publice
nr. 603414/03.42018 privind
stabilirea pretului de producere, transport si distributie la apa
potabila pentru comuna Zarnesti, pentru S C SISTEM CONSLOC
ZARNESTI 2012 SRL , jud. Buzau;
- Ordinul nr. 65/2007 al Presedintelui A.N.R.S.C. privind
aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si
canalizare;
- Prevederile art.36. alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 45 alin.(1), art. 115(1), lit.b)din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.(1) Se aprobă pretul de 4,00lei/m.c. pentru apa potabila
livrata in comuna Zarnesti, jud. Buzau, atat pentru populatie, cat si
pentru restul utilizatorilor.

(2) Pretul a fost avizat de catre Autoritatea Nationala de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, pe
baza influentelor reale primite in costuri pana la nivelul lunii martie
2018.
(3)Preturile la apa potabila stabilite mai sus, nu contin T.V.A.,
operatorul nefiind platitor de T.V.A.
Art.2.Secretarul comunei va aduce la cunostinta persoanelor si
institutiilor interesate prezenta hotarare.
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