
ROMÂNIA
JUDE UL ALBA
CONSILIUL JUDE EAN

 HOT RÂRE
privind aprobarea pre urilor de livrare a apei potabile furnizate de
Societatea comercial  „ APA-CTTA „ S.A. din sursa râu Sebe

           Consiliul jude ean Alba, întrunit în edin  ordinar  în data de 20 decembrie 2006;
 Luând în dezbatere:
  - Proiectul de hot râre privind aprobarea pre urilor de livrare a apei potabile
furnizate de Societatea comercial  „ APA-CTTA „ S.A. din sursa râu Sebe , înregistrat sub nr. 265
din 11 decembrie 2006, ini iat de domnul Ion Dumitrel, pre edinte al Consiliului jude ean Alba;
  -Expunerea de motive privind aprobarea pre urilor de livrare a apei potabile furnizate
de Societatea comercial  „APA-CTTA” S.A. din sursa râu Sebe ;
  -Adresa Societ ii comerciale „APA-CTTA” S.A. nr. 2415 din 5 decembrie 2006,
prin care solicit  aprobarea pre urilor de livrare a apei potabile furnizate de Societatea comercial
„APA-CTTA” S.A. din sursa râu Sebe , înregistrat  la Consiliul jude ean Alba sub nr.16.319 din
5decembrie 2006;
  -Avizul Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de
Gospod rie Comunal  nr. 5181 din 29 noiembrie 2006;
  -Raportul nr. 16.517 din 7 decembrie 2006, al Direc iei dezvoltare i bugete privind
aprobarea pre urilor de livrare a apei potabile furnizate de Societatea comercial  „APA-CTTA”
S.A. din sursa râu Sebe ;
 V zând:
  -Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1- Economic i administrarea
domeniului public i privat;
 Având în vedere prevederile:
  -art.32-(1) litera „e” din Ordonan a Guvernului României nr.32/2002, privind
organizarea i func ionarea serviciilor publice de alimentare cu ap i canalizare, aprobat  prin
Legea nr. 634/2002;
  -art.82-(1) i (2) din Hot rârea Guvernului României nr.1591/2002 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru de organizare i func ionare a serviciilor publice de alimentare cu ap i
canalizare;
  - Ordonan a Guvernului nr.35/2003 pentru modificarea unor prevederi legale privind
serviciile publice de alimentare cu ap i de canalizare i serviciile publice de salubrizare a
localit ilor;
  -art.104(5) lit „a” pct.13 din Legea nr.215/2001 privind administra ia public  local ,
cu modific rile i complet rile ulterioare;

 În temeiul art. 109 i art.120^7 lit. “c” din Legea administra iei publice locale nr.215/2001,
cu modific rile i complet rile ulterioare, adopt  prezenta

H O T  R Â R E

Art.1. Se aprob  pre ul de livrare a apei potabile pentru Filiale în scopul distribu iei de 0,38
lei/mc, pre  ce nu con ine TVA..

Art.2. Se aprob  pre ul de livrare a apei potabile pentru rest utilizatori pe magistral ,  de
0,89 lei/mc, pre  ce nu con ine TVA.

Art.3. Pre urile stabilite potrivit art.1 i 2  se aplic  începând cu data de 01 ianuarie 2007.



 Prezenta hot râre se public  în Monitorul Oficial al jude ului Alba i se comunic :
  -Institu iei prefectului – jude ul Alba;
  -Societ ii comerciale „APA-CTTA” S.A;
  -Autorit ii Na ionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospod rie
Comunal ;
  -Direc iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude ean Alba.

PRE EDINTE,
 Ion Dumitrel

            CONTRASEMNEAZ ,
              SECRETARUL JUDE ULUI
             Mariana Hurbean
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