ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 7
din 19.02.2020
privind aprobarea prețurilor/tarifelor la apa potabilă, furnizată și distribuită în comuna Beica de Jos,
județul Mureș

Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data
de 19.02.2020;
Având în vedere:
- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind aprobarea prețurilor/tarifelor la apa
potabilă, furnizată și distribuită în comuna Beica de Jos, județul Mureș, înregistrat sub nr.
665/11.02.2020;
- fișa de fundamentare pentru stabilirea prețurilor/tarifelor la apa potabilă, furnizată și
distribuită în comuna Beica de Jos, județul Mureș, înregistrată sub nr. 649/10.02.2020;
- fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru debranșare-rebranșare la rețeaua de
apă a comunei Beica de Jos, înregistrată sub nr. 650/10.02.2020;
- raportul compartimentului contabilitate, buget înregistrat sub nr. 800/18.02.2020;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- adresa Compania Aqaserv S.A. - Sucursala Reghin nr. 109/27.01.2020 precum și Avizul
ANRSC nr. 411545/27.05.2016;
- contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru
persoane juridice nr. 02007/20.06.2019;
- prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) litera k) din Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 35 alin. (5) din Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu
apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile Ordinului Președintelui 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
apă şi de canalizare;
- prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4057/17.10.2018 privind execuția
lucrărilor de construcții aferente investiției ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
comuna Beica de Jos, județul Mureș”;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/14.05.2014 privind aprobarea aderării comunei Beica de
Jos la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ”;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr.
24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul:
- prevederilor 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) litera n), alin. (14), art. 139 alin. (1) și
ale art. 196 alin. (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
hotărăște:
Art.1. Se aprobă prețul de 4,60 lei/mc. inclusiv T.V.A., pentru apa potabilă furnizată și
distribuită în comuna Beica de Jos, județul Mureș, atât pentru populație cât și pentru rest utilizatori.
Art.2. (1) Comuna Beica de Jos, prin compartimentul impozite și taxe locale, casierie și
administrație publică locală din aparatul de specialitate al primarului, pe baza prețului, se va ocupa
de încheierea contractelor cu consumatorii și încasarea prețului privind consumul de apă.
(2) Comuna Beica de Jos, prin compartimentul pentru urbanism și compartimentul
cultură și administrativ din aparatul de specialitate al primarului, se va ocupa de citirea
apometrelor.
Art.3. Stabilirea prețului pentru apa potabilă furnizată și distribuită în comuna Beica de Jos,
județul Mureș, atât pentru populație cât și pentru rest utilizatori, va fi adusă la cunoștința
utilizatorilor în scris în termen 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri.
Art.4. (1) Se stabilește tariful pentru debranșare-rebranșare la rețeaua de apă a comunei
Beica de Jos, în sumă de 84 lei.
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(2) Debranșarea consumatorului/utilizatorului de la rețeaua de apă a comunei Beica
de Jos, județul Mureș și sistarea furnizării serviciilor de apă, se efectuează în cazul neachitării
facturii în termenul de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii (data scadentă). Factura
emisă constituie somație de plată înainte de sistare, măsura debranșării și sistării de la rețeaua de
apă a comunei Beica de Jos, județul Mureș urmând a se materializa în 15 zile calendaristice de la
data scadentă, prin notificare scrisă.
(3) Personalul

compartimentului

cultură

și

administrativ

în

colaborare

cu

compartimentul Poliție locală, ordine și liniște publică din aparatul de specialitate al primarului, va
proceda la debranșarea consumatorului/utilizatorului.
(4) Rebranșarea consumatorului/utilizatorului se va efectua în urma solicitării
acestuia în scris și a prezentării dovezii de achitare a facturii/facturilor restante și a taxei de
debranșare-rebranșare.
Art.5. Se aprobă contractul-cadru furnizare apă potabilă în comuna Beica de jos, județul
Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Beica
de Jos, viceprimarul comunei Beica de Jos, compartimentul impozite și taxe locale, casierie și
administrație publică locală, compartimentul pentru urbanism, compartimentul cultură și
administrativ și compartimentul Poliție locală, ordine și liniște publică.
Art.7. Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică prin grija secretarului
general al U.A.T: Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Beica de Jos,
viceprimarului comunei Beica de Jos, compartimentului impozite și taxe locale, casierie și
administrație publică locală, compartimentului pentru urbanism, compartimentului cultură și
administrativ, compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică, se afișează și se aduce la
cunoștință publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează Secretar general al U.A.T,

Ursu Gheorghe

Pop Silvestru-Vasile
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