
 

                                

 
 

 

  ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA GHERĂSENI 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

HOTĂRÂRE                                                                                                                
privind aprobarea preţurilor la apa potabilă produsă, transportată şi 

distribuită în comuna GHERĂSENI, judeţul Buzău, pentru "CONSILIUL 

LOCAL GHERĂSENI - SERVICIUL APĂ CANAL " 

 

 

       Consiliul local Gherăseni, judeţul Buzău; 
      Având în vedere: 

 - referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor 

la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită în comuna GHERĂSENI, 

judeţul Buzău, pentru "CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI - SERVICIUL APĂ 

CANAL ", înregistrat la nr.6784/21.10.2022; 

      - proeictul de hotărâre nr.51/149/21.10.2022 privind aprobarea preţurilor 

la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită în comuna GHERĂSENI, 

judeţul Buzău, pentru "CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI - SERVICIUL APĂ 

CANAL "; 

      - raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din aparatul 

de specialitate al primarului comunei Gherăseni, judeţul Buzău, înregistrat la 

nr.6785/21.10.2022; 

     - raportul de avizare nr.6987/31.10.2022 al Comisiei pentru administraţie 

publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor 

cetăţenilor din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr.6989/31.10.2022 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agrement din cadrul 

Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
     - raportul de avizare nr.6988/31.10.2022al Comisiei pentru programe de 

dezvoltare, economico-socială, buget-finanţe, administrarea bugetului privat al 

comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi 

comerţ din cadrul Consiliului local al comunei Gherăseni, judeţul Buzău; 
- 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 temeiul prevederilor art.139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

       Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2023, se aprobă preţul de 5 lei/mc, 

pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită în comuna 

GHERĂSENI, judeţul Buzău, atât pentru populaţie cât şi pentru restul 

utilizatorilor.  

       Art.2 Preţul la apa potabilă produsă, transportată şi distribuită nu conţine 

T.V.A., operatorul nefiind plătitor de T.V.A. 

        Art.3 (1) Serviciul CONSILIUL LOCAL  GHERASENI - SERVICIUL APA 

CANAL, pe baza preţurilor odată stabilite, se va ocupa cu încheierea 

contractelor/actelor adiţionale la contractele cu consumatorii, citirea 

apometrelor şi încasarea preţului privind consumul de apă. 

(2) Preţurile vor fi aduse la cunoştinţa utilizatorilor în scris, cu minimum 

15 zile înaintea începerii perioadei de facturare cu noul preţ.   

        Art.4 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, orice prevederi 

contrare prevederilor acesteia îşi încetează aplicabilitatea. 

        Art.5 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către domnul Paraschiv 

Marian, Șef Serviciu, al "CONSILIUL LOCAL GHERĂSENI - SERVICIUL APĂ 

CANAL ". 

         Art.6. Secretarul general al comunei va comunica prevederile prezentei 

hotărâri Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, Instituţiei primarului, 

autorităţilor publice şi va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina 

de internet a comunei în secțiunea monitorul oficial local.      

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
Consilier local, 
Pavel Paul 
 
 

                                                       Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general al comunei,  

                                                                                                           Radu Nina 
 

 

 

 
 

 
        Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Gherăseni, în şedinţa ordinară 
din data de 31 octombrie 2022, cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă, - abţineri, din 
numărul total de 13 consilieri locali în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

 

Gherăseni, 31 octombrie 2022 
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