
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM� 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOT�RÂRE 
 

Nr. 124 din 08.10.2007 
 

Privind  aprobarea pre�urilor pentru ap� potabil� �i ap� uzat�  
practicate de c�tre S.C. „ACVAS ERV” S.R.L. ROMAN 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 
 Examinând expunerea de motive nr. 16730 din 04.10.2007 întocmit� de Direc�ia  
Tehnic� �i înaintat� de Primarul municipiului Roman; 
          Având în vedere avizul nr. 2782 din 08.08.2007 emis de Autoritatea Na�ional� de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit��i Publice; 

V�zând avizul favorabil nr. 53 din 08.10.2007 al Comisiei de buget finan�e  precum 
�i avizul pentru legalitate nr. 16956 din 08.10.2007 dat de Secretarul Municipiului Roman; 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de  
utilit��i publice, ale Legii nr. 241/2006 - Legea Serviciului de Alimentare cu Ap� �i 
Canalizare, ale H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare 
�i func�ionare a serviciilor publice de alimentare cu ap� �i de canalizare, precum � i ale art. 
36, alin. 2, lit. “d” �i alin. 6, lit. “a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001R privind administra�ia 
public� local�; 
           În temeiul art. 45, alin. 1 din acela�i act normativ: 
 

HOT�R��TE: 
 
 Art. 1 Se aprob� pre�urile la ap� potabil� �i ap� uzat� ,care con�in cota de dezvoltare  
de 3% conform prevederilor H.G. nr. 1591/2002, dup� cum urmeaz�: 
 

De la 15.10.2007 pân� la 31.12.2007: 
 

                                          Pre� / tarif                                            Pre�  / tarif 
                                            pentru popula�ie lei / mc               pentru rest utilizatori lei / mc 

Ap� potabila                       2,17 lei (con�ine T.V.A .)                 1,82 lei (nu con�ine T.V.A.) 
 
Canalizare – epurare           1,45 lei (con�ine T.V.A.)                 1,22 lei (nu con�ine T.V.A.) 
 



 
De la 01.01.2008 pân� la 31.12.2008: 
 

                                          Pre� / tarif                                            Pre�  / tarif 
                                            pentru popula�ie lei / mc               pentru rest utilizatori lei / mc 

Ap� potabila                       2,38 lei (con�ine T.V.A .)                2,00 lei (nu con�ine T.V.A.) 
 
Canalizare – epurare          1,45 lei (con�ine T.V.A.)                1,22 lei (nu con�ine T.V.A.) 
 

 

Art. 2 S.C. „ACVA SERV” S.R.L. ROMAN va aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei Hot�râri. 

 
           Art. 3  La data intr�rii în vigoare a prezentei hot�râri, H.C.L. Roman nr. 127 din 
29.11.2006 se abrog�. 
 

Art. 4  Prezenta Hot�râre  se va comunica potrivit  legii, prin grija secretarului 
municipiului, autorit��ilor �i persoanelor interesate. 

 
 
 

           Pre�edinte de �edin��                                              Contrasemneaz� 
                    Consilier,                                                                  Secretar, 
 Prof. Dan Lauren�iu LEOR EANU                          Jurist Gheorghe CARNARIU 
  


