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HOTĂRÂREA nr. 8 
din 15 ianuarie 2021    

                                                                                                                                                                                                                          
            Privind  actualizarea  tarifelor la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare 
furnizate de către SPGC al Primăriei Nădrag.  
    
             Consiliul Local al comunei Nădrag judeţul Timiş ; 
             Având în vedere că tarifele la serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate 
de către SPGC al Primăriei Nădrag au fost aprobare prin Hotărârea Consiliului Local al 
Comunei Nădrag nr. 4 din 11.01.2007 şi au rămas neschimbate până în prezent, la ora actuală 
serviciul întâmpinând dificultăţi în asigurarea resurselor financiare necesare bunei funcţionări, 
fiind necesară actualizarea tarifelor. 
             Ţinând cont de creşterea indicelui preţurilor de consum determinată de evoluţia 
preţurilor şi tarifelor la nivel national precum şi de rata inflaţiei din România pe perioada 2008-
2019 care este de 41,40%. 
             Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local. 
             Având în vedere Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice ,  
Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi calanizare, precum şi Ordinul nr. 
65/2007. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare  a 
preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare  cu apa si de canalizare 
             În temeiul art. 129 al (7) lit.n) şi art.139 alin . (1) din OUG nr.57/2019 – Codul 
administrativ. 
             În temeiul art. 196 alin.(1) lit. a)  din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ. 
 
                                                     H O T Ă R Ă Ş T E : 
              Art. 1 Se aprobă actualizarea, începând cu  luna martie 2021 a tarifelor aprobate prin 
HCL Nădrag nr. 4/11.01.2007, pentru serviciile de livrarea apă potabilă şi canalizare furnizate 
de către SPGC al Primăriei Nădrag către persoanele fizice şi persoanele juridice,  noile tarife 
fiind următoarele: 

a) Livrare apă potabilă  …1,60 lei/mc. 
b) Canalizare ….1.60 lei/mc. 

             Art. 2  Pentru calcularea sumei de plată la serviciul de canalizare, volumul de apă 
evacuată de utilizator în reţeaua de canalizare va fi egal cu volumul de apă potabilă consumată, 
la acest volum aplicându-se tariful aprobat.     
             Art. 3    Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru.  
             Art. 4    Prezenta hotărâre se comunică : 

- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş . 
- Primarului comunei Nădrag 
- Contabilitate 
- Afişare.  
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Contrasemnează secretar general: Fuior Mărioara 
 
Consilier juridic: Wagner Marian 


