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                  R O M A N I A 
JUDEŢUL BACĂU 

MUNICIPIUL ONEŞTI 
CONSILIUL LOCAL  

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea ajustării tarifelor la distribuţia apei potabile şi  

canalizare ape reziduale din municipiul Oneşti 
 
 
 Consiliul Local Oneşti, întrunit în şedinţă  ordinară din ziua de 02 iulie 2009; 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului municipiului Oneşti, Raportul de 
specialitate al Direcţiei economico-financiare, Avizul Comisiei  de studii şi prognoze economico-
sociale, buget, finanţe, agricultură şi administrarea domeniului public şi privat, adresa 
nr.12753/30.06.2009 a SC APĂ CANAL SA precum şi avizul Autorităţii Naţionale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţii Publice nr. 4904812/SB/18.06.2009; 

În baza Legii nr.51/2006 a Serviciilor comunitare de utilităţi publice, a art.34 alin.(5) din 
Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare, a art.36, alin.6, lit. „a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei 
publice locale, Republicată, Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de 
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor nr. 65/2007;  
  În temeiul dispoziţiilor  art.45 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, 
Republicată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 
 

 Art.1 – (1) Se aprobă tariful de distribuţie la serviciul public de alimentare cu apă în 
municipiul Oneşti, după cum urmează: 
 a) 2,14 lei/mc tarif pentru populaţie cu TVA inclus ; 
 b)1,80 lei/mc tarif pentru rest utilizator fără TVA; 
 (2) Preţul apei potabile în municipiul Oneşti se va determina având în vedere tarifele de 
distribuţie ale apei potabile prevăzute la art.1 la care se va adăuga preţul apei potabile cumpărate 
de la SC APĂ SERV SA  Bacău la nivelul avizat de ANRSC. 
 

 Art.2 – Se aprobă tariful la serviciul public de canalizare – epurare în municipiul Oneşti, 
după cum urmează: 

a) 1,19 lei/mc tarif pentru populaţie cu TVA inclus; 
b) 1,00 lei/mc tarif pentru restul de utilizatori fără TVA. 

 

 Art.3 – Hotărârea nr.106 din 09 decembrie 2008 se abrogă. 
 

Art.4 – Prezenta hotărâre se aplică se va comunica: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău; 
- Primarului municipiului Oneşti; 
- SC Apă Canal SA; 
- ANRSC. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                                                                                    TOFAN ION 
                                           
Nr.60                        Contrasemnează, 
din 02 iulie 2009                          Secretarul Municipiului, 
SD/PC                        Cons. Jur.Daniel Spânu 
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