
 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CLEJA 
Tel.0234/253012,Fax0234/253222,clcleja101@yahoo.com 

3197/25.06.2013 

   PROIECT DE  HOTARARE 

Privind stabilirea preturilor la serviciul public de alimentare cu apa pentru comuna 

Cleja,judetul Bacau de catre COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU 

S.A,judetul Bacau 
 

        Joca Ion primar al  comunei Cleja, judetul Bacau; 

         Avand in vedere:          
        -adresa S.C.Compania Regionala de Apa Potabila S.A.,judetul 

Bacau,nr.4984/20.06.2013,inregistrata la primaria comunei Cleja,judetul Bacau sub nr. 

3155/20.06.2013; 

        -avizul Autoritatii Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati 

Publice,nr. 105781/18.06.2013,prin care se avizeaza preturile la serviciul de alimentare cu apa 

potabila livrata in comuna Cleja,judetul Bacau 

        - prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa 

si de canalizare nr. 556/2010,aprobat de fiecare autoritate a administratiei publice locale 

componenta a “A.D.I.B”,Bacau,Actul Aditional nr. 9/12.11.2012 la Contractul de delegare a 

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr. 556/29.11.2010; 

      - raportul compartimentului de specialitate nr 3196/25.06.2013 

     - prevederile 34 alin(5) din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 

241/2006,cu modificarile si completarile ulterioare . 

  In baza dispozitiilor art.36(2) lit.”b”si lit.”d” art. 45 alin.(6) din Legea administratiei 

publice locale nr. 215/2001,republicata in anul 2007cu modificarile si completarile 

ulterioare.     

      Propun urmatorul proiect de hotarare      
   Art.1.Se aproba stabilirea preturilor la serviciul public de alimentare cu apa pentru comuna 

Cleja,judetul Bacau de catre COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A,judetul 

Bacau,conform Avizului  Autoritatii Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 

de Utilitati Publice,nr.  105781/18.06.2013,dupa cum urmeaza; 

 

        Specificatie Pret/Tarif 

Pentru populatie lei /mc 

Pret/Tarif 

Pentru  rest utilizatori lei /mc 

Apa potabila livrata in comuna 

Cleja 
3,41 2,75 

     Art.2.Preturile la apa potabila pentru populatie contin T.V.A ,in cota de 24%,iar pentru 

rest utilizatori nu contin T.V.A. 

    Art.3.Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului –judetul Bacau,A.D.I.B 

Bacau ,A.N.R.S.C ,primarului comunei Cleja ,compartimentului financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate a primarului comunei Cleja,si va fi adusa la cunostinta publicului 

prin afisare. 
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