
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL ROMAN 
 

HOTĂRÂRE 
 

Nr. 127 din 29.11.2006 
 

Privind aprobarea bugetului pe anul 2007 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN 
 şi aprobarea preţurilor pentru apă potabilă şi apă uzată practicate de către 

 S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 
 

 Examinând expunerea de motive nr. 101957 din 27.11.2006 întocmită şi înaintată de d-nii 
consilieri membrii A.G.A. la S.C. ACVASERV S.R.L. Roman; 
 Văzând avizul favorabil nr. 58 din 29.11.2006 al Comisiei de buget finanţe  precum şi avizul 
pentru legalitate nr. 102549 din 29.11.2006 dat de Secretarul Municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile O.G. nr. 32 /2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 634/2002, ale 
O.G. nr. 35/2003 aprobată prin Legea nr. 194/2003, H.G. nr. 1591/2002, precum şi ale art. 38, alin. 2,  
lit. “d”, alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală; 
           În temeiul art. 46 din acelaşi act normativ: 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă bugetul pe anul 2007 la S.C. ACVASERV S.R.L. ROMAN, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta  Hotărâre. 
 

 Art. 2 Se aprobă preţurile la apă potabilă şi apă uzată după cum urmează: 
 

                                                Preţ / tarif                                                        Preţ / tarif 
                                                pentru populaţie lei / mc                        pentru rest utilizatori lei / mc 

Apă potabila                      1,96 lei RON (conţine T.V.A.)                  1,65 lei RON (nu conţine T.V.A.) 
 

Canalizare – epurare        1.21 lei RON (conţine T.V.A.)                  1,02 lei RON (nu conţine T.V.A.) 
 

Art. 3 S.C. „ACVASERV” S.R.L. ROMAN va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri. 

 

           Art. 4  Hotărârea intră în vigoare începând cu luna noiembrie 2006, dată de la care 
Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 51 din 25.05.2006 se abrogă. 
 

Art. 5  Prezenta Hotărâre  se va comunica potrivit  legii, prin grija secretarului municipiului, 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

      Preşedinte de şedinţă                                                     Contrasemnează 
              Consilier,                                                                        Secretar, 
         Mihail FLOREA                Jurist Gheorghe CARNARIU 
  


