ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA TIRGSORU VECHI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind stabilirea unor tarife privind racordarea/bransarea-debransarea consumatorilor
pentru operatorul regional care furnizeaza apa potabila – canalizare - S.C. ECO
SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE
TIRGSORU VECHI SRL in comuna Tirgsoru Vechi

Avand in vedere:
Expunerea de motive a d-lui Ene Ion – administrator, inregistrata cu nr. 74 din
13.11.2014 precum si raportul de specialitate al compartimentului contabilitate inregistrat sub nr.
75 din 13.11.2014;
Prevederile HCL a comunei Tirgsoru Vechi, nr. 60 / 12.08.2014, privind infiintarea unei
societati comerciale de interes public
local S.C. ECO SERVICIUL APA-CANALSALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL, avand asociat unic Comuna Tirgsoru Vechi prin
Consiliul Local Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, societate infiintata ca urmare a reorganizarii pe
cale administrativa a Serviciului Public de Alimentare cu Apa Tirgsoru Vechi si a Serviciului
Public de Salubrizare Tirgsoru Vechi.
In conformitate cu:
- art.8, alin.(2) lit.(i), art.43 alin.(5) Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.12 alin.(1), lit.(i), din Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Avizul comisiei de specialitate nr.1, pentru programe de dezvoltare economico-sociala,
buget finante, administrarea domeniului public si privat, urbanism si amenajarea teritoriului,
agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert;
In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001, privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Tirgsoru Vechi, judetul Prahova, adopta prezenta
hotarare:
Art.1- Aproba tarifele pentru racordarea/bransarea-debransarea consumatorilor privind
serviciul de alimentare cu apa si de canalizare pentru operatorul economic ce activeaza pe raza
comunei Tirgsoru Vechi, S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL - SALUBRIZARE TIRGSORU
VECHI SRL, dupa cum urmeaza:

Tariful pt pers. fizice
(TVA Inclus )

Tariful pt persoane
Juridice
( TVA Inclus )

Bransare/ Racordare
Consumator Nou

200 lei

237 lei

2

Inchiderea distributie
apa

50 lei

50 lei

3

Deschiderea
distributie apa

50 lei

50 lei

Nr crt.

Denumire

1

Art.2- Cu aducerea la cunostinta a prezentei hotărâri se însărcinează secretarul comunei
iar cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei, prin Biroul financiar contabil şi
S.C. ECO SERVICIUL APA-CANAL-SALUBRIZARE TIRGSORU VECHI SRL.
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