
 

      

 
 

HOTĂRÂREA NR.153 

din data de 23 mai 2018 
 

- privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea 

prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de 

operare  pentru S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, respectiv acordarea unui mandat special  reprezentantului 

Municipiului Făgăraș  în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară ,, 

Asociația de Apă’’ Sibiu pentru prestare servicii conexe  serviciilor de utilități publice 

 

    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ, 

                                                                 întrunit în şedinţă ordinară, 

 

             Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Făgăraș 

nr.15594/1/14.05.2018 și  Referatul nr.15594/14.05.2018 al Compartimentului Monitorizare Servicii de 

Utilitate Publică, prin care se propune acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului 

favorabil privind aprobarea modificării prețului și tarifului pentru serviciile publice de alimentare cu apă 

și de canalizare în Municipiul Făgăraș, de către S.C. Apă Canal S.A. Sibiu, începând cu data de 

01.07.2018,  

Văzând avizul favorabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului, al Comisiei de organizare şi dezvoltare 

urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurator, conservarea monumentelor 

istorice şi de arhitectură, al Comisiei pentru servicii publice, pentru comerţ şi agricultură, al Comisiei 

pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, sportive şi de agrement, 

al Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor, precum și al Comisiei de turism, relaţii externe şi 

integrare europeană, 

            În conformitate cu avizul nr.604090/24.04.2018 privind modificarea prețurilor și tarifelor la 

serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pentru întreaga arie de operare de către SC Apă 

Canal SA  Sibiu, emis de Autoritatea Națională  de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 

Utilități Publice, 

            În conformitate cu art.291,alin.1,lit.a și alin.2, lit.g din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal,  

cu modificările și completările ulterioare, 

            Având în vedere art.16, alin.3,lit.d și art.21,alin.1 din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,, Asociația de Apă’’ Sibiu, 

             În temeiul art.36,alin2,lit.d, art.36, alin.6,lit.a,pct.14 și art.45,alin.1 și 115,alin.1,lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

                      

                                                                                

                                              HOTĂRĂȘTE: 

 

      

       Art.1.  Se acordă mandat special d-lui  RADU STELEA , în calitate de reprezentant al 

Municipiului Făgăraș în cadrul Adunării Generale a Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară 



,,Asociația de Apă’’ Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea prețurilor și 

tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă si de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru 

S.C. Apă Canal S.A. Sibiu începând cu data de 01.07.2018. 

           Prețurile la apă potabilă,  respectiv tarifele la canalizare-epurare,avizate de Autoritatea  Națională 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare și de Utilități Publice,începând cu data de 01.07.2018, au 

următoarele nivele:         

            

        

         Specificație 

       

         

         U.M 

 

 

        Preț/tarif pentru          

populație, inclusiv 

TVA,începând cu      

01.07.2018 

 

Preț/tarif pentru rest 

utilizatori,exclusiv TVA  

Apă potabilă produsă , 

transportată și 

distribuită, pentru 

întreaga arie de operare 

a SC Apă Canal SA 

Sibiu 

 

 

 

       Lei/mc 

                  

 

 

                3,47 

 

 

 

 

               3,18 

 

Canalizare-epurare 

pentru întreaga arie de 

operare a SC Apă Canal 

SA Sibiu 

 

        

       Lei/mc 

 

 

                2,62 

                  

 

                2,20 

 
        Prețul la apă potabilă pentru populație conține TVA în cotă de 9%, începând cu data de 

01.07.2018, iar pentru rest utilizatori nu conține TVA. 

         Tarifele la canalizare-epurare pentru populație conțin TVA în cotă de 19%  începând cu data de 

01.07.2018, iar pentru rest utilizatori nu conțin TVA. 

          Prețul la apa potabilă  și tariful la canalizare -epurare pentru rest utilizatori , exclusiv TVA , se 

mențin la nivelul avizat de A.N.R.S.C, după cum urmează: 

          Prețul la apă potabilă și tariful la canalizare-epurare au fost avizate prin avizul nr. 

604090/24.04.2018. 

   

           Art.2. Se acordă  mandat special d-lui RADU STELEA, în calitate de reprezentant  al 

Municipiului Făgăraș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, 

Asociația de Apă’’ Sibiu, în vederea exercitării votului favorabil privind aprobarea tarifelor pentru 

prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice cuprinse în anexele care fac parte integrantă 

din Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.9/15.05.2009. 

           Tarifele actualizate  pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice , în 

conformitate cu prevederile art.43,alin.8 din Legea nr.51/08.03.2006 serviciilor comunitare de utilități 

publice , actualizată prin Legea  nr.225/17.11.2016 vor fi cuprinse în cadrul anexelor, care vor face parte 

integrantă  din Contractul de Delegare a gestiunii servic iului de alimentare cu apî și canalizare 

nr.9/15.05.2009. 

 

 

 
                

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    CONTRASEMNEAZĂ,                             

      BOGDAN ION                 Secretarul municipiului,   

                                                                                    LAURA ELENA GIUNCA 

                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
Hotărârea s-a adoptat cu 18 voturi pentru 

Consilieri în funcție-19 

Consilieri prezenți-18 

 

 

 Prezenta hotărâre se comunică: 

- 1ex.Dosar de ședință 

- 1ex.Colecție 

- 1ex.Prefectură 

- 1ex.Primar 

- 1ex.Secretar 

- 1ex.Afișare 

- 1ex.Persoana desemnată în hotărârea de Consiliu Local 

- 1ex. Compartiment Monitorizare Servicii de Utilitate Publică 

- 1ex. S.C. Apă Canal S.A. Sibiu 

- 1ex. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, Asociația de Apă’’ Sibiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cod : F-50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


