
 

  

                                                ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

PRIMĂRIA COMUNEI CIUCSÂNGEORGIU 

Comuna Ciucsângeorgiu, str. Principală, nr. 130, CP. 537040, judeţul Harghita 

Telefon/Fax: 0266-331603, 0266-331765, e-mail: hivatal@csikszentgyorgy.eu  

 

HOTĂRÂREA  Nr. 54/30/08/2021 

privind aprobarea majorării tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizarea apelor uzate 

 

Consiliul local al comunei Ciucsângeorgiu, întrunit în ședință ordinară, la data de 30.08.2021 

convocată prin Dispoziția primarului nr. 217/23/08/2021 

 

Luând în considerare Referatul de Aprobare nr. 176/SG/29/07/2021 al  primarului Comunei 

Ciucsângeorgiu si Raportul de specialitate nr. 177/SG/29/07/2021 al contabilului Primăriei Comunei 

Ciucsângeorgiu din cadrul aparatului propriu al consiliului local Ciucsângeorgiu  

 

Având avizul favorabil comisiilor de specialitate: Comisia de specialitate  pentru programe 

de dezvoltare economico-financiară, buget - finanțe,  administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, amenajarea teritoriului, urbanism, agricultură - zootehnie, silvicultură, gospodărirea 

pășunilor, protecția mediului, turism, servicii şi comerţ 

 

Având în vedere: 

 Nota de fundamentare privind modificarea tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă 

și canalizarea apelor uzate înaintată de S.C. HARVIZ S.A. Miercurea-Ciuc, cu adresa nr. 

1618/07.07.2021, 

În temeiul: 

Art. 14. alin. (1), (2) din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu privire la modul de asigurare 

a reprezentării permanente a fiecărei Unităţi Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a 

Asociaţiei; 

Art. 5. Alin.(1), lit. g., punctul 1., din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu privire la 

„asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele necesare pentru 

operare, dezvoltare, modernizare şi /sau baza-suport a contractării de credite rambursabile ori parţial 

rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de suportabilitate ale populaţiei;”  
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Art. 16., alin. (3), lit, d., din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu privire la „aprobarea 

stabilirii, ajustării şi modificării preturilor şi tarifelor propuse de operator..” 

Art. 20. și 21. din Statutul Asociaţiei „HARGITA VÍZ”, cu privire la modul de exprimare a 

voturilor în Adunarea Generală a Asociaţilor; 

Luând în considerare:   AVIZUL A.N.R.S.C. nr.  815869/09.11.2020 

În temeiul dispozițiilor prevăzute de art. 89 alin (1)-(4), art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. „b" și 

„d", alin. (4) lit.”e”, art. 139 alin. (3) lit. “e” precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului privind Codul administrativ, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă majorarea tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si canalizare, ca 

efect al cresterii prețului energiei electrice, avizat de ANRSC cu avizul nr. 815869/09.11.2020, care 

conform fundamentărilor prezentate de operatorul regional S.C. HARVIZ S.A., vor fi următoarele: 

• Preț apă potabilă – 3,80 lei (fără TVA) și 4,14 lei cu TVA 9% 

• Preț canalizare ape uzate  – 3,41 lei (fără TVA) și 3,72 lei cu TVA 9% 

 Art.2. Prețurile de mai sus vor fi aplicate începând pentru serviciile efectuate aferent lunii 

octombrie 2021. 

             Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează  primarul 

comunei Ciucsângeorgiu D-na RETI ZSÓFIA, contabilul Comunei Ciucsângeorgiu D-na PASZTOR 

Unige Orsolya  

 

Art. 4- Prezenta hotărâre se comunică: 

 a) Prefectului Județului Harghita; 

  b) Primarului Comunei Ciucsângeorgiu Doamnei RETI ZSÓFIA 

                        c) Compartimentului de Contabilitate, Impozite și Taxe  

                        d) Operatorului regional de apă – canal S.C. HARVIZ S.A.     

 


