
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RUŞEŢU  
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind  

aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a 
tarifelor la canalizare - epurare pentru comuna RUŞEŢU, Judeţul Buzău, pentru 

serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare 
 

 

Consiliul Local al comunei RUŞEŢU, judeţul Buzău: 

 

Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare al primarului comunei RUŞEŢU, în calitatea sa iniţiator, 
înregistrat sub nr.4059/24.06.2022; 

- raportul de specialitate comun al șefului Serviciului salubrizare și al 
Compartimentului financiar contabil, impozite și taxe locale din aparatul de specialitate al 
primarului comunei RUŞEŢU înregistrat sub nr.4060/24.06.2022; 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Rușețu;  
- prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.k) din Legea  serviciilor comunitare de utilitati 

publice, nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.35 alin.(5), din Legea serviciului de alimentare cu apa şi 

canalizare, nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- prevederile art.3 alin.(3) şi art.9 alin.(3) lit.g) din anexa la Ordinul Preşedintelui 

A.N.R.S.C. privind aprobarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 
preţurilor/tarifelor nr.65/2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

- în conformitate cu prevederile art.139 alin.(1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare, 

Adoptă următoarea  
 

 
HOTĂRÂRE : 

 
Art.1 Se aprobă preţul de 5,5 lei fără TVA/mc, pentru apa potabilă produsă, 

transportată şi distribuită în comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău atât pentru populaţie cât şi 
pentru rest utilizatori.  

Art.2 Se aprobă tariful de 3,5 lei fără TVA/mc, pentru canalizare - epurare, în 
comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău, atât pentru populaţie cât şi pentru rest utilizatori. 

Art.3 Preţurile la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi tariful la 
canalizare - epurare, nu conţin T.V.A., operatorul nefiind plătitor de T.V.A. 

Art.4 (1) Serviciul CONSILIUL LOCAL RUŞEŢU- SERVICIUL SALUBRIZARE, pe 
baza preţurilor/tarifelor odată stabilite, se va ocupa cu încheierea contractelor/actelor 
adiţionale la contract cu consumatorii, citirea apometrelor şi încasarea preţului privind 
consumul de apă şi tarifelor la canalizare. 



 

 

(2) Modificarea preţurilor şi tarifelor va fi adusă la cunoştinţa utilizatorului în scris, 
cu minimum 15 zile înaintea începerii perioadei de facturare la noul preţ/tarif.   

Art.5 Prezenta se va modifica după data obţinerii avizului Autorităţii Naţionale de 
Reglementare a Serviciilor Comunitare pentru Utilităţi Publice, privind stabilirea preţurilor 
la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi a tarifelor la canalizare - epurare 
pentru comuna RUŞEŢU, judeţul Buzău, pentru serviciul public de alimentare cu apă şi 
de canalizare; 
 Art.6 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi contrare 
prevederilor acesteia îşi încetează aplicabilitatea. 

Art.7 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul  comunei 
RUŞEŢU, judeţul Buzău. 

Art.8 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general al UAT: 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Buzău pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei 
RUŞEŢU, Compartimentelor interesate şi se va aduce la cunoştinţa publică              

  
 
 
 
 
 
 
INIȚIATOR,            AVIZAT PENTRU LEGALITATE 

  PRIMAR,      SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI RUȘEȚU 

Florin SNAE                Gabriel Dinu 

 


