ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SMEENI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea pretului pe metru cub de apa furnizata de catre
Serviciul Apa-Canal si a cotei corepunzătoare pierderilor de apă
din sistemul de alimentare cu apă al comunei SMEENI
Consiliul Local al comunei SMEENI
Având in vedere,
-expunerea de motive nr. 10666/06.12.2017 a Primarului
comunei Smeeni ;
-adresa Serviciului Apa Canal , nr.10585/04.12.2017 prin care
solicita includerea in pretul pe metru cub de apa furnizata a cotei de
TVA ,in cuantum de 9% ;
-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice, nr.
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 36, al. (6), din Legea serviciului de alimentare
cu apa si canalizare, nr. 241/2006, republicată (R2);
-prevederile Hotararii Consiliului local Smeeni nr.93/19.10.2016
privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL
SMEENI- SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local,
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea
Consiliului Local al comunei SMEENI,judeţul Buzău;
-prevederile art.7 alin.(1) si art. 16 al Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apa si canalizare ,aprobata prin Ordinul
Preşedintelui 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 canalizare;
-avizul A.N.R.S.C. nr. 4903186 / 25.03.2009;
-raportul de avizare al compartimentelor de specialitate din
cadrul Primariei comunei Smeeni , nr.10667/06.12.2017 si al
comisiei de specialitate din cadrul consiliului local înregistrat sub
nr.10668/06.12.2017
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
-prevederile art. 45, al. (1) din Legea administratiei publice locale
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărăşte:

Art.1 Se aprobă , pentru anul 2018 ,cota de 15%,
corespunzãtoare pierderilor de apã din sistemul de alimentare cu apă
al comunei SMEENI.
Art.2 (1)Se aprobă ca până la obţinerea avizului de preţ privind
preţurile la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă pentru
comuna SMEENI de către noul operator al serviciului şi anume
“CONSILIUL LOCAL SMEENI - SERVICIUL APA CANAL ” să fie
următoarele:
Specificaţie

Preţ pentru populaţie
fără TVA
- lei/mcApă potabilă livrată în 2,01
comuna SMEENI

Preţ pentru rest
utilizatori fără TVA
-lei/mc2,01

(2) Preţurile nu conţin TVA.
(3) La aceste preţuri se va adauga T.V.A. pentru apa potabilă (9%),
deoarece operatorul a devenit plătitor de T.V.A.
(4)Preţurile au fost stabilite în urma avizului A.N.R.S.C. nr.4903186
/ 25.03.2009.
Art.3 Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va
transmite instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.
Nr. 115
SMEENI, 11/12/2017
Presedinte de sedinta
Consilier local
Minea Ioana

Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei
SMEENI in sedinta din data de
11.12.2017 cu respectarea
prevederilor art. 45 alin. 1) din Legea nr. 215/2001, a administratiei
publice locale , rep. , cu un numar de 15 voturi pentru , 0 abtineri si 0
voturi impotriva , din numarul total de 15 consilieri in functie si 15
consilieri prezenti la sedinta

