ROMANIA
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL INEU

HOTARAREA NR.71
Din 29.06.2012

Privind respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea ajustării
preturilor/tarifelor la apa potabila si pentru canalizare –epurare pentru
populatie si pentru rest utilizatori la nivelul orasului Ineu
Consiliul local al orasului Ineu intrunit in sedinta ordinara in data de 29.06.2012
Avand in vedere:
- initiativa si expunerea de motive nr. 9982/25.06.2012 a domnului jr. Călin Ilie
Abrudan - Primarul orasului Ineu;
- referatul nr. 9983/25.06.2012 al Directiei Economice;
- adresele nr.4521/14.03.2012 şi nr. 8018/08.05.2012 ale S.C. Compania de Apa Arad
S.A;
- Hotararea nr.28/24.02.2012 adoptata de catre Consiliul Local al orasului Ineu;
- avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice nr. 2378593/13.03.2012 privind ajustarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, operator S.C. COMPANIA DE APA
ARAD S.A., judeţul Arad ;
- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 cu modificările si
completările ulterioare ;
- prevederile art.34, alin.(5) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare
nr. 241/2006 cu modificările si completările ulterioare;
- Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire,
ajustare sau modificare a preturilor si tarifelor nr.65/2007 ;
- prevederile Acordului de împrumut BERD nr.569/1997, ratificat prin Ordonanţa
Guvernului nr. 37/1997, aprobata prin Legea nr. 186/1997, ale Amendamentului nr,3 la
Contractul de Imprumut nr.894/2001 Încheiat intre R.A. Apa Canal Arad si BERD, ale
Memorandumului de Finanţare convenit intre Comisia Europeana si Guvemul României
privind asistenta financiara acordata prin ISPA pentru măsura nr.2000/RO/16/P/PB/011,
ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 19/2001 si ale Contractului de Delegare de Gestiune a
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.648/2009, aprobat de fiecare
autoritate a administraţiei publice locale, componenta a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitara "Apa Canalizare Judeţul Arad" ;
- prevederile art36 ,alin.(2), lit."d" , alin.(6), lit."a" , pct. 14, alin.(9) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu completarile si modificarile
ulterioare ;
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Ineu;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T A R A S T E:
Art.1. Se respinge Proiectul de hotarare privind aprobarea ajustării
preturilor/tarifelor la apa potabila si pentru canalizare –epurare pentru populatie si pentru rest
utilizatori la nivelul orasului Ineu.
Art.2. Prezenta hotarare se comunica cu:
-Institutia Prefectului-Judetul Arad ;
-Primarul orasului Ineu ;
-Directia economica ;
- S.C. Compania de Apa Arad S.A. ;
-Secretar.
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