CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 203
Din 26 octombrie 2017
Privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor
activităţile de apă, canal şi epurare la SC Solceta SA Ştei.

pentru

La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere adresa nr. 1060/11.08.2017,
înregistrată la sediul
Primăriei
oraşului Ştei la nr. 3204/11.08.2017, înaintată de SC SOLCETA SA Ştei prin care
se solicită aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru activităţile de apă, canal şi
epurare la SC Solceta SA Ştei, conform avizului ANRSC Bucureşti, şi procesul
verbal de afişare nr. 3280/21.08.2017;
Văzând raportul de specialitate – expunere de motive, întocmit de d-na ing.
Scridon Valeria, consilier în cadrul Primăriei ora ului tei, înregistrat la numărul
3296/2017;
Văzând avizul nr. 508089/10.08.2017 emis de ANRSC, Bucureşti;
Ţinând cont de prevederile Legii 51/2006, modificările
i completările
ulterioare, ale art. 35, alin. (5) din Legea nr. 241/2006, Legea serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările i completările ulterioare, ale
Ordinului preşedintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de
alimentare cu apa şi de canalizare, modificările i completările ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. 2), lit. „d” şi art. 36 alin. 6), lit. „a/14”, art. 45 şi
art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

Consiliul local al oraşului Ştei

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă preţurile şi tarifele pentru activităţile de apă, canal şi
epurare la SC Solceta SA Ştei, începând cu data de 01.10.2017, după cum
urmează:
Preț actual

Preț (tarif) avizat de

Preț(tarif) propus
ANRSC cu nr. 508089/10.08.2017

_____________________________________________________________________
_
1.- APĂ :
- pre
- pre

populaţie lei/mc
2,63
rest consumatori lei/mc 2,41

3,71
3,40

3,71
3,40

2,05
1,72

2,05
1,72

2.-CANAL- EPURARE :
- tarif populaţie lei/mc
1,80
-tarif rest consumatori lei/mc 1,52

Art.2 - Preţurile şi tarifele pentru populaţie conţin şi TVA, iar pentru
restul utilizatorilor, nu conţin TVA.
Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează SC Solceta SA Ştei şi Serviciul UAT din cadrul Primăriei oraşului
Ştei.
Art.4 -Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor
- Primarul oraşului Ştei
- SC Solceta SA Ştei
- ANRSC Bucureşti
- Un exemplar pentru afişaj
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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