ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU
HOTĂRÂRE
privind
aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău, de către
operatorul serviciului public
" CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”
Consiliul Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei RUŞEŢU , în calitatea sa iniţiator,
înregistrat sub nr.6646/28.10.2021;
- raportul de specialitate al compartimentului Financiar – contabil, impozite și taxe
locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei RUŞEŢU înregistrat sub
nr.6647/28.10.2021;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate al Consiliului local al comunei
Rușețu;
- prevederile HCL nr. 16/07.04.2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei RUŞEŢU, Judeţul
BUZĂU;
- prevederile HCL nr.14/31..03.2021 privind darea în administrare şi exploatare a
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi sistemele de utilitate publică
utilizate - sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare - către serviciul “CONSILIUL
LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de interes local,
specializat, cu personalitate juridică, organizat în subordinea consiliului local al comunei
RUŞEŢU, judeţul BUZĂU;
- prevederile art.1 alin.(2) lit.a), art.2 lit.g), art.8 alin.(1) şi art.43 alin.(8) din Legea
serviciilor comunitare de utilitati publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
- prevederile art.26 alin.(1), din Legea serviciului de alimentare cu apa şi canalizare,
nr. 241/2006, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.5 lit.w), lit.cc) şi lit.kk), art. 129 alin.(1), alin.(2) lit.d) şi alin.(7) lit.n), art.139
alin.(1) şi alin.(3) lit.c) şi lit.i), din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă tarifele pentru prestarea unor servicii conexe serviciului public de
alimentare cu apă şi de canalizare al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău, de către operatorul
serviciului "CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE”, în conformitate
cu anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
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Art.2 " CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE", pe baza
tarifelor odată stabilite, se va ocupa cu încheierea contractelor cu beneficiarii şi încasarea
tarifelor.
Art.3 Orice alte prevederi contrare prevederilor prezentei hotărâri îşi încetează
aplicabilitatea.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează șeful serviciului
"CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU – SERVICIUL SALUBRIZARE” comunei RUŞEŢU,
judeţul Buzău.
Art.5 Secretarul general al comunei va aduce la cunoştinţa publică şi va transmite
instituţiilor interesate prevederile prezentei hotărâri.
X
Aeastă hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ruşeţu în şedinţa ordinară din 29
octombrie 2021, cu respectarea prevederilor art.39 din din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total
de 13 consilieri locali în funcţie şi 12 consilieri locali prezenţi la şedinţă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Mădălin-Liviu Merișor

Ruşeţu, 29 octombrie 2021
Nr.51

CONTRASEMNEAZĂ :
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel Dinu

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RU E U

Anexa la H.C.L. nr.51/29.10.2021

PRETUL PENTRU BRANSARE Sl ALTE SERVICII- APA
Preturile pentru bransare vor fl convenite pentru fiecare caz in parte
prin luarea in considerare a condltiilor locale speciflce sl vor fi suportate
de utillzator In masura in care constructia bransamentelor nu face parte
dintr-un program de investltii aprobat si finantat de autoritatea
deleganta. Pentru celelalte servicii, tarifele sunt prezentate mai jos.

Nr.
Crt.
1

2

5

Tarif eliberare aviz bransament, aviz racord, aviz
amplasament PF/PJ
Tarif reinnoire aviz bransament, avlz racord, aviz
amplasament PFIPJ

3

4

Denumlre servlciu

Valoare fara
TVA (lei)
100

200

Tarif aviz eliberare autorizatie de construire retele
stradale

100

Tarif reinnoire avlz autorizatie de construire retele
stradale

50

Demontare - remontare contor pentru verificare expertizare metrologica

300

6

Tarif sigilare si punere in functiune contor I bucata (agent
Economi/scara bloc)

7

lntrerupere I reluare furnizare apa rece (bransamente
contorizate)
pentru neplata servicii

50

100

8

9

10

11

lntrerupere I reluare furnizare apa rece (bransamente
necontorizate) pentru neplata servicii
Eliberare copli contracte, acte arhiva si adeverinta privind
starea
platli serviciilor (contravaloare imprimat)

300

50

Prestari servicii- Buldoexcavator

ora de functionare

220

ora de stationare

50

Prestari serviciiora de functionare

-Liviu Meri or

55

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI,
Gabriel Dinu

