
 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.134 
din  29 decembrie 2017 

 

privind aprobarea prețului și tarifului la serviciile de alimentare cu apă și apă 

uzată(canalizare și epurare) 

 

Consiliul  Local al Comunei Socodor, Judeţul Arad, CIF 3519330, ales în condiţiile  

stabilite de Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, 

pentru modificarea Legii  administrației  publice locale nr. 215/2001, precum și pentru 

modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, reunit  

ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ  LA DATA DE 29 decembrie 2017 

Având în vedere: 

- expunerea de motive a primarului Comunei Socodor, înregistrată cu nr.4671 din 22.12.2017; 

- referatul de specialitate înregistrat cu nr.4670 din 22.12.2017; 

- raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 

Socodor; 

- prevederile art. 8, alin (3), litera j) şi ale art. 43, alin (1), (2), (3), (4), (5) din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilitati publice, republicată(r
1
); 

- prevederile art. 35, alin (5) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare, republicată (r
2
); 

- prevederile Ordinului Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă; 

- prevederilor art. 36, alin. (2), lit.d), alin.(3), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată (r
1
); 

Votul exprimat în unanimitate de către cei 11 consilieri prezenţi la şedinţă din cei 11 în  

funcţie. 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art.115 alin. (1) lit.b   din Legea nr.215/2001 privind  

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 – Aprobă preţul la apa potabilă livrată în comuna Socodor după cum urmează : 

2,3 lei/mc apă potabilă și 1,7 lei/mc apă uzată, aplicabil tuturor categoriilor de utilizatori care 

beneficiază de serviciul de alimentare cu apă și canalizare menajeră.  

Art.2 – Preţul/tariful stabilit la art. 1 se va aplica începând cu data de 01.01.2018. 

            Art.3  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Socodor, în 

termenul prevazut de lege, primarului comunei Socodor , A.N.R.S.C. – Agenţia Teritorială Vest și 

la Instituția Prefectului Județului Arad și se aduce la cunostință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet www .socodor.ro. 
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