R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI - COMUNA ROŞIEŞTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal - 737465 – Telefon/fax : 0235/436610 , E– mail: primrosiesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA

Nr. 12 / 2015

privind aprobarea tarifului unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare
Consiliul Local al comunei Roşieşti, judeţul Vaslui întrunit în şedinţă ordinară la
data de 12 februarie 2015,
Având în vedere:
•
•
•
•

•

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Rapoartul de specialitate al compartimentului de resort;
Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Roşieşti;
Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 10 şi art. 30
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art.
18 al. (2), articolelor 21 - 24 şi art. 41 al. (1) din Legea nr. 241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru
Serviciul de Alimentare cu Apă şi de Canalizare din Municipiile Vaslui, Bârlad,
Husi şi oraşul Negreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2 din data de
30.01.2015;

În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale republicate,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă tariful unic pentru serviciile publice de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare conform Strategiei de tarifare si trecerea la tarif unic aprobata
de ANRSC conform Avizului nr. 101820/24.04.2013 care este Anexa 1 la prezenta
hotărâre.
Art. 2. – Se împuterniceşte domnul Postolache Constantin în calitate de primar al
comunei Roşieşti să reprezinte Unitatea Administrativ Teritorială a comunei Roşieşti în
cadrul Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară.

Art. 3. – Secretarul comunei va comunica hotărârea: Primarului comunei, Instituţiei
Prefectului – judeţul Vaslui, Consiliului Judeţean Vaslui, Asociaţiei pentru Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Vaslui şi S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui.
R o ş i e ş t i, 12 februarie 2015.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Coşmagiu Ioan
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Teletin Victor

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară din data de 12.02.2015 cu un număr
de 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă”, 0 „abţineri”din numărul total de 13 consilieri
prezenţi la şedinţă. Total consilieri în funcţie 13.

