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 H O T Ă R Â R E A nr.58/2019 
privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.57/2017 

 privind stabilirea prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare  
pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare Ciumani 

 
 
            Consiliul Local al comunei Ciumani, la şedinţa ordinară  din 26 august 2019, 
           Având în vedere proiectul de hotărâre nr.60/2019 prezentat de primarul comunei 
Ciumani cu privire la modificarea și completarea HCL nr.57/2017 privind stabilirea prețurilor 
de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de 
Apă și Canalizare Ciumani și Referatul de aprobare nr.60/2019 al Primarului comunei 
Dl.Marton Laszlo-Szilard; 

   Văzând Raportul de specialitate nr.60/2019 întocmit de secretarul general al 

comunei Ciumani și Avizul consultativ nr.60/2019  al comisiei de specialitate  pentru 

activitatea economico-financiară, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 

privat al comunei; 

          Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.8/2005, cu privire la organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă a comunei Ciumani,  
- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind aprobarea reorganizării 

Serviciului Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din compartiment 
funcțional fără personalitate juridică în serviciu public de interes local cu 
personalitate juridică, organizată în subordinea Consiliului Local Ciumani precum 
dării în administrare și exploatare  a serviciului public și a sistemului de apă și 
canalizare a comunei, cu modificările și completările ulterioare, 

- Legii nr.51/2006,a  serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare, 

- Art.38 alin.(8) din Legea nr.241/2006, a serviciului de alimentare cu apă potabilă 
și de canalizare,republicată cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordinul Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare a prețurilor, tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 
canalizare nr.65/2007, 

- Avizul ANRSC nr.505670 din 21.06.2017 privind stabilirea prețurilor la apa 
potabilă pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul Public de Apă și Canalizare 
Ciumani, județul Harghita, 

- Avizul ANRSC nr.205180 din 06.03.2014 privind stabilirea tarifelor de canalizare și 
a tarifelor de epurare pentru comuna Joseni,  

- Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.19/2017 privind modificarea contribuției 
comunei Ciumani la cheltuielile de funcționare a Stației de Epurare și a magistralei 
ce leagă localitățile Suseni-Ciumani-Joseni; 

- Dispoziția Primarului comunei Ciumani nr.133/09.08.2019 privind numirea D-nei 
Balogh Zita în funcția de secretar general al comunei Ciumani; 

          Respectând  prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, văzând procesul verbal de afișare nr.2657/26 august 2019, 



 În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) litera d) și alin.(7) litera (n), 
art.133 alin.(1), art.139 alin.(1) și alin.(3), art.196 alin.(1) litera a) din Ordonanța de urgență 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi, 

 
 
                                              h o t ă r e ş t e : 
 
         Art.1. Art.3 din Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.57/2017 privind stabilirea 
prețurilor de apă potabilă și tarifelor de canalizare pentru comuna Ciumani, pentru Serviciul 
Public de Apă și Canalizare Ciumani, se modifică prin completarea cu un nou alineat și va 
avea următorul cuprins: 
 
           ” Art.3. (1)La facturarea activității de canalizare, la tariful de canalizare menționat în 
art.1, se adaugă tariful la epurare pentru comuna Joseni în cuantum de 0,75 lei/mc din 
tariful aprobat pentru Serviciul public de canalizare al comunei Joseni. 
    (2) Suma încasată din tariful de epurare se virează în contul Comunei Ciumani 
nr.RO52TREZ35321300250XXXXX, pentru ca  să poate fi  virată comunei Joseni pe baza 
Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.19/2017 privind modificarea contribuției comunei 
Ciumani la cheltuielile de funcționare a Stației de epurare și a magistralei ce leagă locațiile 
Suseni-Ciumani-Joseni.” 
             
           Art.2. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Viceprimarului 
comunei Ciumani și Administratorului Serviciul  Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 
           Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al comunei, se comunică 
Viceprimarului comunei Ciumani, Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani, 
Instituției Prefectului Județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
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