ROMANIA
JUDETUL SIBIU
COMUNA APOLDU DE JOS
CONSILIUL LOCAL

norinAnEA NR. g2lzoLg

privind acordarea unui mandat special in vederea exercitdrii votului
favorabil privind aprobarea prelurilor 9i tarifelor ta serviciile publice de
alimentare cu api 9i de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru Apf
CANAL SIBIU SA
2019,

Consiliul Local al comunei Apoldu de Jos intrunit in gedinla ordinarb din data de 12 iunie

27.05.
in ved
de al
SIBIU

care
citdrii
cu ap

unei Apoldu
I privind apr

une

rilor
de
aprobarea tarifelor pentru prestarea unor seruicii
conexe serviciilor de utilitati publice si expunerea de motive a primarului comunei Apoldu de Jos
nr.t267130.0s.2019
- lu6nd in considerare avizul comisiei economice pentru programe de dezvoltare economica,
sociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodarire
comunala, protectia mediului, servicii si comeft
- In conformitate cu avizul nr ANRSC nr.705975116,05.2019 prin care se avizeazb preturile si
tarifele la serviciile publice de alimentare cu api si de canalizare pentru intreaga arie de operare
pentru APA CANAL SIBIU S,A., emis de Autoritatea NationalS de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitbti Publice,
in conformitate cu prevederile art. 35, alin. 8 din Legea serviciului de alimentare cu apb si de
canalizare nr,24L12006, republicatS, cu modificdrile si completdrile ulterioare;
- Avizul ANRSC nr.705975116.05.2019, prin care se avizeaz5 prelul pentru apb potabilS produs5,
transportatb si distribuitb pentru intreaga arie de operare si se avizeazb tariful pentru canalizare l
epurare pentru intreaga arie de operare ApA CANAL SIBIU S.A,;
- Avizul ANRSC nr.705975116.05,2019, care prevede cE prelul la apb potabilS si tariful pentru
canalizare - epurare s-au determinat av6nd in vedere indicele preturilor de consum p6nd la nivelul
lunii mai 2019, in conformitate cu formula de calcul prevbzutd in Anexa nr.4 din Contractul de
credit nr. 4L1781434130.LL.2011 incheiat intre Banca EuropeanE pentru Reconstruclie si
DCZVOITATC -BERD Si APA CANAL SIBIU S.A.;
- Avizul ANRSC nr. 7059751t6.05.20I9 care prevede la art, 5, faptul cE prelurile si tarifele la
seryiciile publice de alimentare cu ap5 si de canalizare pentru intreaga arie de operare pentru ApA
CANAL SIBIU S,A., urmeazb sE fie aprobate de citre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar5 in
conformitate cu prevederile aft. 35, alin, 8 din Legea serviciului de alimentare cu ap5 si de
canalizare nr.24112006, republicatS, cu modific5rile si completirile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art, 12 si art. 13 din Legea 24L12OO6 a seruiciului de alimentare
cu apd si canalizare, republicat5, cu modificdrile si completbrile ulterioare, ale art. 9 din Legea nr,
5112006 a serviciilor comunitare de utilitbti publice, republicatS, cu modificSrile si complet|rile
ulterioare,
In temeiul aft.36 al, 2lit, d, alin 6lit.a, pct 14 si ale art,45 alin.l, art. 115 alin. 1 lit,b. din
Legea nr.21512001 privind administralia public5 localS republicatS, cu modific5rile si completarile
ulterioare;
In conformitate cu prevederile art, 16, alin. 3, lit. d) si art.27, alin,1 din Statutul Asociatiei
de Dezvoltare IntercomunitarS,,Asociafia de ApE,, Sibiu,

-

-

-

-

HOTA RA$TE;

are

pentru

Aft. 1

Se ac_ordd mandat special d-lui IOAN NICOAM in calitate de reprezentant al
comunei Apoldu de Jos in cadrul Adundrii Generale a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar5
de Ap5" Sibiu, in vederea exercitbrii votului favorabil privind aprobarea preturilor si
seruiciile publice de alimentare cu ap5 si de canalizare pentru intreaga
arie de operare
A cnrunl srBru sA.
Prelurile si
blice de alimentare cu ap5 si de canalizare avizate de
Autoritatea NationalS
pentru serviciile comunitare si de utilitSti publice pe
intreaga arie de operare
SIBIU S,A,, prin avizul nr.705975lt6.O5.2iJIS incepanJ
cu data de 01.07.2019 au urm5toarele nivele:

tarifele

de
a

U.M

Pret/Tarif pentru
pooulatie

Pret/Tarif pentru
rest utilizatori

Apb potabilS produsS, transportati 9i
distribuitS, pe intreaga arie de operare a
APA CANAL SIBIU S.A,

lei/mc

3,61

3,31

Canalizare-epurare pentru intreaga arie de
operare a APA CANAL SIBIU S.A.

lei/mc

2,49

2,28

Preturile la ap5 potabilS si tarifele la canalizare-epurare pentru populatie contin
T.V.A. in
cota de 9o/o iar pentru rest utilizatori nu contin T,V.A,
Art' 2. Cu ducerea la indeplinire
prezentei hotdrdri se imputerniceste primarul comunei
Apoldu de Jos, domnul Niocarb Ioan,
4ft. 3' Prezenta hotbrAre va fi adusS la cunostintb persoanelor si institutiilor interesate prin
grija secretarului comunei Apoldu de Jos,

a

Adoptatd la Apoldu de Jos, azi 12 iunie 2019
Presedinte de sedin!5,
OPREAN VASILE

Contrasemneazb
Secretar,
N-AURELIA

Red. LCA, 5 ex

Dif: Institutia Prefectului, Primar, afigat, dosar, ADI Asociatia de Ape Sibiu

