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CONSILIUL JUDE�EAN 
 

HOT�RÂRE 
cu privire la aprobarea  pre�urilor la serviciile publice de alimentare  
�i de distribu�ie a apei potabile începând cu data de 1 septembrie 2007 

 
Consiliul jude�ean întrunit în �edin�� ordinar� în data de 27 septembrie 2007; 
Luând în dezbatere: 
 -  Proiectul de hot�râre cu privire la aprobarea  pre�urilor la serviciile publice de alimentare 
�i de distribu�ie a apei potabile începând cu data de 1 septembrie 2007, înregistrat sub nr.152 din 17 
septembrie 2007 �i ini�iat de domnul Dan Coriolan Simedru, vicepre�edinte al Consiliului jude�ean 
Alba; 

- Expunerea de motive cu privire la aprobarea  pre�urilor la serviciile publice de alimentare 
�i de distribu�ie a apei potabile începând cu data de 1 septembrie 2007; 
 - Adresa Societ��ii comerciale „ APA-CTTA „S.A. nr .4867/04.09.2007 înregistrat� la 
Consiliul jude�ean Alba sub nr.10760/04.09.2007; 
 - Avizul nr.3182/30.08.2007 al Autorit��ii Na�ionale de Reglementare Pentru Serviciile 
Comunitare de Utilitate Public� (ANRSC); 
 - Raportul de specialitate al Direc�iei dezvoltare �i bugete nr. 11338 din 17 septembrie 2007; 
V�zând: 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr.1 - Economic� �i administrarea 
domeniului public �i privat; 

Având în vedere prevederile: 

-  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilit��i publice; 
- Art.34 (5) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu ap� �i canalizare; 

 - Ordinul pre�edintelui ANRSC nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare, sau modificare a pre�urilor /tarifelor; 
 - art.91 (2) lit. „d” din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001 republicat�; 
 În temeiul art. 97 �i 115 (1), lit c) din Legea administra�iei publice locale nr.215/2001, republicat�, 
adopt� prezenta 
 

H O T � R Â R E 
 
Art.1 Se aprob� pre�urile la serviciile publice de alimentare si de distribu�ie a apei potabile, 
conform anexei- parte integrant� a prezentei hot�râri. 
Art.2. Pre�urile la apa potabil� pentru popula�ie  con�in TVA în cot� de 19%, iar pentru rest 
utilizatori nu con�in TVA 
Art.3. La pre�urile de distribu�ie a apei potabile pentru localit��ile apar�in�toare de filialele Alba 
Iulia, Blaj �i Ocna Mure� se adaug� suma de 0.38 lei reprezentând pre�ul de produc�ie al Societ��ii 
comerciale ”APA-CTTA” S.A. 
Art.4. Pre�urile aprobate intr� în  vigoare începând cu data de 1 septembrie 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. 
- Direc�iilor de specialitate din aparatul propriu al Consiliului jude�ean Alba. 

 
         PRE�EDINTE, 
          Ion Dumitrel 
                                                                                               CONTRASEMNEAZ�, 
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