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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea prețului de furnizare al apei potabile și a serviciilor de canalizare 
practicate la nivelul municipiului Gheorgheni 

 
 

 
Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni, 

întrunit în şedinţa ordinară din  data de  _______ 2020, 

Având în vedere: 
– Referatul de aprobare nr.15882/22.10.2020 al primarului  Municipiului Gheorgheni, 

domnul Nagy Zoltán, 
– Raportul de specialitate nr.______/______2020 al Direcţiei  tehnice din cadrul aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,  
– Adresa nr.749/2020, respectiv fișele de fundamentare, anexele nr.1-2, ale  Serviciului –Public 

Local de Termoficare, Apă si Canalizare, Gheorgheni – înregistrate la Municipiul 
Gheorgheni cu nr.15710/20.10.2020, 

– H.C.L. nr.178/2020, privind  preluarea și predarea infrastructurii tehnico-edilitare 

specifice, aparținând domeniului public al Municipiului Gheorgheni, care formează 
sistemul de alimentare cu apă potabilă și de canalizare 

– H.C.L. nr.121/2020, privind  gestionarea serviciului public de alimentare cu apă şi 
canalizare al municipiului Gheorgheni de către Serviciul Public Local de Termoficare, 
Apă si Canalizare – Gheorgheni, cu modificările ulterioare prin H.C.L. nr.173/2020, 

– H.C.L. nr.110/2020, privind organizarea serviciului de apă şi de canalizare în 
municipiul Gheorgheni prin extinderea Serviciului Public Local de Termoficare 
Gheorgheni şi reorganizarea acestuia în  Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si 
Canalizare – Gheorgheni, 

– H.C.L. nr.12/2017, privind înființarea Serviciului Public Local de Termoficare 
Gheorgheni, cu personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local 
Gheorgheni. 

– H.C.L. 138/2014, privind modificarea preţurilor  şi a tarifelor la serviciile publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare, în  municipiul Gheorgheni, 

Ținând seama de avizele comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului Local 
Gheorgheni: 

− Servicii publice; 
Luând în considerare Avizul nr._________________ al Autorităţii Naţionale de Reglementare 
pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,  privind aprobarea prețului de furnizare al 
apei potabile și a serviciilor de canalizare practicate de Serviciul Public Local de Termoficare, 
Apă și Canalizare - Gheorgheni, judeţul Harghita; 
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În conformitate cu prevederile: 

− art. 129, alin. (1), alin.(2), d), alin. (7), lit.n), art.299 din O.U.G. nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

− art.8, alin. (3), lit.k), art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare 
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

− art.12, alin. (1), lit.i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 
241/2006, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare; 

− Ordinului A.N.R.S.C. nr.65/2007, privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare 
cu apa si de canalizare  

− Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Proiectul de hotărâre a fost adus la cunoştinţa locuitorilor municipiului Gheorgheni conform 
prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică , republicată – Proces-verbal de afişare nr.________/ _______ 2020; 
În temeiul prevederilor art.139, alin.(3),  coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – (1) Se aprobă, începând cu data de  ____________, prețul de furnizare al apei 
potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare, practicate la nivelul municipiului 
Gheorgheni, atât pentru consumatorii casnici cât și pentru consumatorii persoane juridice,  
după cum urmează: 

a) apă potabilă livrată: 3,98 lei/mc,  fără TVA,  respectiv 4,34 lei/mc cu TVA, 
conform Fişei de fundamentare  – Anexa nr.1 la prezenta. 

b) canalizare: 3,97 lei/mc,  fără TVA,  respectiv 4,33 lei/mc cu TVA, conform 
Fişei de fundamentare  – Anexa nr.2 la prezenta. 

 Art.2 – Cu data intrării  în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni nr.138/21.08.2014, privind 
modificarea preţurilor  şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, în  municipiul Gheorgheni, precum și orice alte hotărâre adoptată în acest sens. 

Art.3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează operatului local 

și anume Serviciul Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni 
 Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

a) Prefectului judeţului Harghita,  
b) Primarului municipiului Gheorgheni,  
c) Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

municipiului Gheorgheni,  
d) Serviciului Public Local de Termoficare, Apă si Canalizare – Gheorgheni, 

prin grija Direcţiei tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Gheorgheni. 

 
Gheorgheni,  la  data de ____ octombrie  2020 
 
 
 
 INIŢIATOR,  AVIZAT PENTRU LEGALITATE 
 PRIMAR SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI, 

   
 Nagy Zoltán Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 
 
 
Menţiune:  Necesită votul majorităţii din numărul consilierilor locali în funcţie 


