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     HOTĂRÂREA nr. 74 /2020

 privind aprobarea majorării pretului la apa potabilă  din comuna Pădureni, judeţul Vaslui

Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr. 5186 din 07.12.2020 a primarului comunei Padureni, judetul Vaslui;  
- raportul  de  specialitate  nr.  5170  din  04.12.2020  intocmit  de  catre  contabilul   de  la

Compartimentul Financiar - Contabil din cadrul aparatului de specilitate al primarului comunei
Padureni;

- avizele   Comisiilor  de specialitate a Consililui Local privind avizarea in totalitate a proiectului
de hotarare;

- prevederile art.8. alin(3) lit.i) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice,
republicata,  actualizata;  -  prevederile  art.  35  alin(5)  din  legea  nr.  241/2006  a  Serviciului  de
alimentare cu apa si canalizare, republicată, actualizata; 

-  Ordinul  nr.  65/2007 al  Presedintelui  A.N.R.S.C. privind aprobarea  metodologiei  de stabilire,
ajustare  sau  modificare  a  preturilor/tarifelor  pentru  serviciile  publice  de  alimentare  cu  apa  si
canalizare;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ,,b’, alin. (4) litera „a” , art. 139 ali. (3) litera „a” , art.
196 alin. (1)  litera „a”  şi art. 197 alin.(1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local comunei  Padureni  , judeţul Vaslui;

HOTĂRĂŞTE:

           Art. 1  Se aprobă majorarea  pretului la apa potabila ca taxa speciala,  pentru  Serviciul public de
apă canal salubrizare şi transport” al comunei Pădureni , începând cu  anul 2021 după cum urmează:

- pentru populatie = 5 lei / m.c.  de apă consumată / abonat ; 

- pentru rest de utilizatori= 5  lei / m.c.  

          Art. 2 Se aprobă majorarea preţului de canalizare –epurare ca taxă specială  pentru  Serviciul
public de apă canal salubrizare şi transport” al comunei Pădureni , începând cu  anul 2021 după cum
urmează:

- pentru populatie = 3 lei / m.c.; 
- pentru rest de utilizatori= 3  lei / m.c.  



           Art. 3 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Pădureni  domnul
Diaconu Temistocle, prin compartimentul Financiar - Contabilitate al  aparatului de specialitate al primarului
comunei Pădureni . 

           Art. 4 Prezenta hotărâre abrogă HCL nr 6 din 11.02.2015 . 
          Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului  general al comunei  Instituţiei

Prefectului judeţul Vaslui, primarului comunei Pădureni şi se va  aduce la cunoştinţa publică prin afişare la
sediul Primăriei comunei Pădureni , judeţul Vaslui. 

Padureni, 11 decembrie 2020

         Presedinte de sedinta,
                 Consilier local 
          CIULEI CĂTĂLINA 

     Contrasemneaza
                         Secretar general UAT Pădureni

Munteanu Mirela

Adoptata astazi  11 decembrie 2020
Cu un numar de   11...   voturi”pentru”, din    ...11...  consilieri prezenti la sedinta.


