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PROIECT                                                                                         Avizat, 

                                                                                                    Secretar general, 

                                                                                                 Greab Elena Cristina 

Judeţul Argeş 

Consiliul Local Țițești 

 

H O T Ă R Â R E 

aprobarea noilor preturi /tarife la serviciile publice de alimentare cu apa si  

canalizare  in comuna Titesti, judet Arges , prestate de Servicii Edilitare pentru 

Comunitate Mioveni S.R.L. , judetul Arges 

 

 

1.Având în vedere:  

 

– Referatul de aprobare nr. 10234/27.10.2022 al primarului comunei Titesti, judet Arges,  

– Raportul de specialitate nr.10235/27.10.2022,  al secretarului general al Comunei 

Titesti, judet Arges 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Titesti, judet 

Arges 

-Adresa cu nr. 19.641/24.10.2022,emisa de Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni 

S.R.L. , inregistrata la Primaria Comunei Titesti sub nr. 10019/24.10.2022 

- avizul cu nr. 964561/14.10.2022,  privind modificarea pretului si tarifului pentru servicii 

alimentare cu apa si canalizare pentru comuna Titesti,pentru Servicii Edilitarepentru 

Comunitate Mioveni S.R.L., judetul Arges 

  

2. În conformitate cu prevederile: 

 

 − art. 129, alin. (1), alin.(2), d), alin. (7), lit.n), art.299 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

− art.8, alin. (3), lit.k), art.9 alin.(2), lit.d) din Legea nr.51/2006, serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 − art.12, alin. (1), lit.i) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 

241/2006, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare;  

− Ordinului 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 apa si de 

canalizare  

− Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare 

 – Proces-verbal de afişare nr.10240/27.10.2022 

 În temeiul prevederilor art.139, alin.(3), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
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                                                            H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

 Art.1 – (1) Se aprobă, începând cu data de ____________, prețul de furnizare al apei 

potabile, respectiv tariful serviciului de canalizare, practicate la nivelul Comunei Titesti, 

judetul Arges , după cum urmează: 

 

   a) apă potabilă livrată: ……………lei/mc, fără TVA 

   b) canalizare: ……………lei/mc, fără TVA  

 

Art.2 – Incepand cu data adoptării prezentei  hotarari , își încetează aplicabilitatea orice 

prevederi contrare acesteia 

Art.3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează operatului local și 

anume Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. , judetul Arges  

Art.4 – Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general alcomunei Titesti, 

judet Arges: 

a) Prefectului judeţului Arges,  

b) Primarului comunei Titesti, judet Arges  

c) Compartimentelor de specialitate al primarului  comunei Titesti, judet Arges 

d) Operatorului Local Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni S.R.L. 

e) A.N.R.S.C.  

f) S e  ad u c e  l a  cu noș t i n ț a  pu b l i c ă  p r i n  a f i ș a r e a  l a  s e d i u l  pr im ăr i e i ,  

p r e cum ș i  p e  p ag ina  de internet  a primariei comunei Titesrui, judet Arges  

 

 

 

 

                                                      INITIATOR  

                                                       PRIMAR 

                                                SAVU GHEORGHE  
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