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JUDETUL CLUJ
COMI]NA MIIIAI YITEAZA
consiliul local -

HOTARARE
privind reconfirmarea (ajustarea) tarifelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomun itara Apa Vaii Ariesului, pentru intervalul 2007 -2013
Local Mihai Yiteaz:u, intr-unit la qedinla de indata tinut[ la data de 30 septembrie 2013,
inbazaexpunerii de motive a primarului comunei Mihai Viteazu cu p-rivire la reconfirmarea (ajustarea) tarifelor
aferente furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa
Yaii Ariesulur, pentru intervalul 2007'2013
/ I \ln baza raportului de qpecialitate al compartimentului secretariat juridic ,inregistrat sub nr(ck'I L/30
septembrie 2013
Avffnd in vedere prevederile Legii 5l/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , art. 35, alin. 5 din
Legea 241/2006 legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare, Ordinul 6512007 privind aprobarea Metodologiei de
stibilire , ajustare sau modijicare a preturilor /tarifelor pentra serviciile publice de alimentare ca apa si cle cunalizare,
prevederile Contractului de finantare nr.91757123.09.2008 pentru derularea Programului Operational Sectorial de
Mediu 2007-2013 Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa azata in regiunea Turda-Campia Turzii, incheiat
intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si SC Compania de Apa Aries SA, prevederile Legii27312006 privind
jinantele publice locale,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, lit. a, d si e, alin. 6rlit. a, pct. 14, ale art. 45 alin. l, art.49, precum 9i ale
115
alin. 1, |it. b, alin. 3, alin. 5 qi alin. 6, din Legea nr.21512001. privind administra(ia publicd locald, cu modificdrile
..
._
qTcompletlrile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei
Mihai Viteazu

_ Consiliul

norAnAgrr:
urmatoarele tarife, aferente furnizarii serviciilor de apa si canal
Apa Vaii Ariesulai pentru intervalul 2007 -2013
Intercomunitara
Dezvoltare
Asociatiei
de
delegarii
Pret/tarif
Pret/Tarif
Specificatie
pentru rest
Pentru populatie

Art. 1. Se reconfirma (ajusteaza)

Lei/mc
Apa potabila produsa, transportata si distribuita
pentru intreaga arie de operare
Canalizare pentru intreaga arie de operare

'

3,92
3,74

in cadrul ariei

utilizatori lei/mc
3,16
3,02

Art.Z.preturile laapapotabila si tarifele lacanalizare- epurare cuprind cresterile in termeni reali aferente anului 2013,
oh, reprezentand TVA, iar pentru restul consumatorilor
precum si inflatia de t47 ,4i % si cuprind pentru populatie cota de 24
nu contin TVA.
Art.3. Se mandateaza Primarul comunei MihaiViteazu, domnul Zengloan, sa voteze in numele si pe seama comunei
Minui Viteazu , in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesului preturile stabilite in
art. l.
Art. 4. preturile si tarifele mentionate mai sus, dupa aprobarea lor in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitara.
urmeazasa fie aplicate de operator dupa indeplinirea procedurilor de comunicare in vederea opozabilitatii.

Problemele de mai sus au fost analizate si avizate favorabil de Comisiile nr. 1,2 si 3 din cadrul
Consiliului local al comunei Mihai Viteazu

NOTA:

in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, Prefectului Judefului Cluj,Caminului ADI Apa vaii Ariesului ,operatorului SC
Compania de Apa Aries SA gi se aduce la cunogtinla publicd prin afisare

Art. 5 -

Prezenta hotlrfire se comunicI,

Y{1
Nr. r')

/ loctombrie 2013
Presedinte
Vrtrri-pentru ,Jb
:
- impotriva
- abtineri: --/\
al consilieritor prezenti Ia sedinta: ' /
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AVIZAT
Secretar comuna Mihai
'{trsa Pavel
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Comisia de spec.nr: 3 -Invatamantrsport, cultura
Lovasz Pal - presedinte
Fazacos

Elisabeta- secretar .y'
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PROTECT DE HOTARARE /
privind reconfirmaria (ajustarea) tarifelor aferente furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de
Dezvoltare Intercomuni tara Apa Vai i Arie sulul, pentru intervalul 2007 -20 13
Consiliul Local MihaiYiteazu,intr-unit la qedinla de indata linut6 la data de 30 septembrie 2013,
inbazaexpunerii de motive a primarului comunei Mihai Yiteazt cu privire la reconfirmarea (ajustarea) tarifelo
aferente furnizarii serviciilor de apa si canal, in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitaraApa Va,
Aries ului, pentru intervalul 2007 -2013

ln

baza raportului de specialitate

al compartimentului

secretariat

juridic ,inregistrat sub

nr.

AL"t2tt

septembrie 2013

Av6nd in vedere prevederile Legii 5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice , art. 35, alin. 5 di,
Lesea 241/2006 legea semiciului de alimentare cu apa si canalizare, Ordinul 6512007 privind aptobarea Metodologiei d
s.- ilire , ajustari sau modificare a preturilor /tarifelor pentra serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare
prwederile Contractului de finantare nr. 91757t23.09.2008 pentru derularea Programului Operational Sectorial d
Mediu 2007-2013 Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in regiunea Turda-Campia Turzii, incheia
intre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile si SC Compania de Apa Aries SA, prevederile Legii27312006 privin
-finantele publice locale,
il temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, lit. a, d si e, alin. 6,lit. a, pct. 14, ale art. 45 alin. l, art.49, precum qi ale
art. 115 alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 qi alin. 6, din Legea nn2l5l200l privind administralia publicd locald, cu modificirile
gi completirile ulterioare, precum si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei

Mihai Yiteazu

norAnAgrn:
Se reconfirma (ajusteaza) urmatoarele tarife, aferente furnizarii serviciilor de apa si canal
delegarii Asociatiei de Dezvoltare IntercomunitaruApa Vaii Ariesului pentru intervalul 2007-2013

Art. l.

in cadrul

arir

Pret/tarif
Pret/Tarif
Pentru PoPulatie Pentru rest
utilizatori lei/mc
Leilmc

specificatie

Apa potabila produsa, transportata si distribuita

operare
operare

pentru intreaga arie de
Canalizare pentru intreaga arie de

3192
3174

3116

3,02

anului 2011
Art. Z.preturile la apapotabila si tarifele la canalizare- epurare cuprind cresterile in termeni reali aferente
o/o,
n
consumatorilor
restul
reprezentand TVA, iar pentru
precum si inflatia de 747,47 Zo si cuprind pentru populatie cota de 24
contin TVA.
Art.3. Se mandateaza primarul comunei Mihai Yiteazu, domnul Zengloan, sa voteze in numele si pe seama comun(
i
Mihai yiteazu, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Vaii Ariesulul preturile stabilite

art.1.

aprobarea lor in cadrul asociatiei de dezvoltare intercomunitar:
trrneazasa fie aplicate de operator dupa indeplinirea procedurilor de comunicare in vederea opozabilitatii.

Art.4. preturile si tarifele mentionate mai sus, dupa

problemele de rnai sus au fost analizate si avizate favorabil de Comisiile nr. 1,2 si 3 din cadrt
Consiliului local al comunei Mihai Viteazu
NOTA:

in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in termenl
prevdnttde lege, primarului comunei, Prefectului Judefului Cluj,Caminului ADI
de Apa Aries SA gi se aduce la cunogtinfd publici prin afisare

Art. 5 -

Prezenta hot[r6re se comunica,

30 septembrie

qIT'1
-'/

Zengloan

-

primar

I

*
ANUNT

'

D-l Ioan Zeng,primantl comunei Mihai Viteazu, jud.Cluj, prin prezenta anunta inceperea procedurii de
elaborare a proiectului de act normativ "
Proiect de hotarare privind reconfirmarea(ajustarea) tarifelor furnizarii serviciilor de apa si
canal in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare IntercomanitaraApa VaiiAriesului,pentra intervalul
2007 -2013 si mandatarea primarului comunei Mihai Vietazujud.Clujd-l Zengloan, sa voteze in numele si
pe seama comunei Mihai Viteazu ,in cadrul Adunarii Generale a Asociaitiei de Dezvoltare Intercomunitara
Apa VaiiAriesului preturile stabilite la art. I
Conform prevederilor Legii rc.l6ll2003,privind functionarii publici si unele masuri privind
combaterea coruptiei,acest anunt a fost afisat in data de 16 septembrie 2013 urmand ca pana la
data de 30 septembrie 2013,orele 10100 sa se depuna propuneri, sugestii sau opinii cu privire la
actul normative mai sus mentionat,la d-l secretar, Tusa Pavel.

Daca au fost depuse ,in termenul mai sus mentionat propuneri, sugestii sau opinii privitoare la
acest act normative, se vor organiza intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normative,la o
data care va fi adusa la cunostinta celor interesati, in timp util

Secretar

Mihai Viteazu
16

septembrie

Tusa Pavel

2013
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!
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PROCES VERBAL

Incheiat azi 30 septembrie 2013
Subsemnatul Tusa Pavel, secretarul comunei Mihai Viteazujud.Cluj am procedat azi 30 septembrie
2013 orele 10,00 la inceheiarea acestui Proces verbal privind anuntul de inceperea procedurii de
elaborare a actului normativ "

,.Proiect de hotarare privind reconfirmarea(ajustarea) tarifelor furnizarii serviciilor de apa si
canal in cadrul ariei delegarii Asociatiei de Dezvoltare Intercomtnittra Apa Vaii Ariesuluirpentrt intervalul
2007 -2013 si mandatarea primarului comunei Mihai Yietazujud.Clujd-l Zengloan, sa voteze in numele si
pe seama comunei Mihai Yiteazu rin cadrul Adunarii Generale a Asociaitiei de Dezvoltare Intercomunitara
Apa Vaii Ariesului preturile stabilite la art- 1
Facut de catre d-l zeng Ioan

- primarul

comunei Mihai vietazujud.cluj

In perioada legala de depunere a eventualelor observatii, completari sau modificari la acest
proiectd e act normative,constat ca nu au fost depuse propuneri,sugestii sau opinii privitoare la acest
proiect de hotarare, drept pentru care propun plenului Consiliului local al comunei Mihai Vietazu, sa
aprobe acest Proiectd e hotararea asa cum afost prezentat de catre initiator

Mihai Viteazu
Nr.

I}

/ 30 septembrie 2013

Secretar

