ROMANIA

HOTARARE
privind aprobarea noului pret al apei potabile si canalizare pentru localitatea Breaza

Avand in vedere expunerea de motive nr.14001/19.09.2008 formulata de dl. Nicolae Ferastraeru,
Primarul orasului Breaza, prin care se propune aprobarea noului pret al apei potabile si canalizare
pentru localitatea Breaza ;
Tinand seama de :
- raportul de specialitate nr.14014/19.09.2008 intocmit de dl. Comarniceanu Ion,
reprezentantul Biroului UIAPATPM;
- raportul de specialitate nr.14015/19.09.2008 intocmit de dna.Elena Sichim, Sef Serviciu
Financiar-Contabil;
- avizul Comisiei pentru prognoza…buget finante, administrarea domeniului public si privat
comert si servicii din cadrul Consiliului Local al orasului Breaza
- avizul nr.14016/19.09.2008 al secretarului orasului Breaza;
Luand act de avizul ANRSC nr.3998-6/02.09.2008;
In conformitate cu:
- dispozitiile art.12 alin.(1) lit. “i” din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de
alimentare
cu apa si de canalizare ;
- prevederile Ordinului nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau
modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
In temeiul prevederilor art. 36 alin.(1) si alin. (9) si art.115 alin. (1) lit. “b” coroborat cu art. 45,
alin. (2) lit. “c” din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, modificata
si completata;

Consiliul Local al orasului Breaza adopta prezenta hotarare:

Art.1. Se aproba noul pret al apei potabile pentru orasul Breaza, aplicabil de la data de 1
octombrie 2008, dupa cum urmeaza:
- pentru populatie: 2,86 lei/mc care include TVA-19%;
- pentru rest utilizatori: 2,40 lei/mc care nu include TVA .
Art.2. Se aproba noul tarif la canalizare pentru orasul Breaza, aplicabil de la data de 1 octombrie
2008, dupa cum urmeaza:
- pentru populatie: 0,60 lei/mc care include TVA-19%;
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- pentru rest utilizatori: 0,50 lei/mc care nu include TVA .
Art.3. Incepand cu data prezentei se revoca dispozitiile contrare acesteia prevazute in hotarari ale
Consiliului Local Breaza.
Art.4. Prezenta hotarare va fi comunicata prin grija Serviciului Administratie Publica Locala:
Prefecturii Prahova, SC HidroPrahova sucursala Breaza, Serviciului Financiar-Contabil si
Biroului UIAPATPM.
Presedinte de Sedinta:
Contrasemneaza:
Consilier,
Madalina Anton
Moldoveanu
Breaza, 25 septembrie 2008
Nr.83
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Secretar,
Elena

