
H O T Ă R Â R E A Nr.18
din 29 aprilie 2015

Privind stabilirea tarifului pentru furnizarea apei potabile către populaţie, tariful pentru
branșamente, precum şi locurile de amplasare a căminelor de branşament.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TREZNEA,
întrunit în ședinț ă ordinară

Având în vedere
-Expunerea de motive a primarului comunei TREZNEA şi Raportul compartimentului

contabilitate nr. 4028/2015,
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliul local Treznea ;
- prevederile art. 4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională

în administraţia publică, ale Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
- prevederile art. 282 din Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

- prevederile art. 3 și art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati
publice, republicată, modificată şi completată;

- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. „d” şi alin. (6) lit. „a” pct. 14 din Legea nr.
215/2001privind administratia publica locală, republicată, modificată şi completată.

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicată,
modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. (1) Se stabileşte tariful pentru distribuirea apei potabile către populaţie la preț ul
de 1,50 lei/mc.

(2) Tariful pentru bransare se stabilește astfel :
a) pentru abonaţii existenţi:

- persoane fizice : 35 lei;
- persoane juridice: 60 lei;

b) pentru abonaţii noi :
- persoane fizice : 150 lei;
- persoane juridice: 250 lei

Art. 2.(1) Amplasarea căminelor de branşament se face pe domeniul public al comunei,
(2) În situaț iilor în care acest lucru nu este posibil, amplasarea căminelor se va

face în interiorul proprietăţii persoanelor solicitante, cu condiț ia asigurarii accesului
operatorului de serviciu la aparatul de masură(apomentru) .

Art. 3. Executarea lucrărilor de branşament se va realiza numai cu firme sau operatori
de specialitate.
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Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul şi viceprimarul comunei.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituț ia Prefectului județ ului Sălaj
- Primarul şi viceprimarul comunei,
- Populaţia comunei prin afişare,
- Dosar hotărâri
- Dosar şedinţe.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
CRISTE NICOLAE SECRETARUL COMUNEI

BLÂNDAȘ-IGREȚ IOAN

CONSILIERI PREZENTI…….……..9
CONSILIERI ABSENTI……………..-
VOTURI PENTRU…………………..9
VOTURI IMPOTRIVA……………….-


