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CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI CIUMANI 

 
 

 H O T Ă R Â R E A nr.71/2022 
privind revocarea   Hotărârii Consiliului Local nr.34/2022 

privind  aprobarea Strategiei de tarifare  a Serviciului public de apă și de 
canalizare a Comunei Ciumani pentru perioada 2022-2026 

 
 

Consiliul Local Ciumani,     
          Având în vedere: 
          - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.68/2022 prezentate de Primarul 
Comunei Ciumani , cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.34/2022 
privind aprobarea Strategiei de tarifare a Serviciului public de apă și de canalizare a comunei 
Ciumani pentru perioada 2022-2026, 
          -raportul de specialitate nr. 68/2022 a  secretarului general al Comunei Ciumani,  
          - avizul consultativ favorabil nr.68/2022 al comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică 
locală, cooperări interinstituționale, 
          - Adresa nr.13190/SL/08.septembrie 2022 al Instituției Prefectului Județului Harghita, 
prin care ne-a fost atras atenția asupra prevederilor art.13, art.32 și art.35 alin (4) din Legea 
nr.241/2006 precum art.4 din Ordinul ANRSC nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de 
ajustare tarifară a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, 
          -faptul că în conformitate cu legislația în vigoare, comuna Ciumani având rețea de 
distribuție a apei și canalizare proprie, trebuia să întocmească strategia de tarifare pentru o 
perioadă de 5 ani, strategie fără care nu se poate ajusta prețurile la apa potabilă și tariful de 
canalizare, dar aprobarea acestei strategii se poate numai după obținerea avizului ANRSC, 

Luând în considerare prevederile: 

-prevederile art.3 alin.(1), art.8 alin.(1) și alin.(3) litera k), art.9 alin.(2) litera d), ale art.20 

alin.(1) litera e), art.32 alin.(1) litera e), art.43 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) și 
alin.(8) și art.51 din Legea nr.51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile art.10 ali.(1) literele a), b) și e), art.12 alin.(1) literele a), i), l) și m), art.17 
alin.(1) și alin.(3), art.35 alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4), alin.(5) și alin.(6) și ale art.36 
alin.(1), alin.(2) și alin.(5) din Legea nr.241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile OUG nr.198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea 
Fondului de intreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice care beneficiează de asistență financiară nerambursabilă din 
partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.25/2016 privind reorganizarea Serviciului 
Public de apă și canalizare a comunei Ciumani din compatrtiment 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, modificată prin HCL nr.55/2016 și HCL 
nr.66/2016; 
-prevederile art.15 alin.(1), art.16 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a 
Serviciului Public de apă și canalizare din comuna Ciumani (SPAC Ciumani), aprobată prin 
HCL nr.25/2016, modificată și completată prin HCL nr.66/2016; 



-prevederile Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de apă și canalizare a comunei 
Ciumani, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.24/2016, în special al 
Capitolului IV. Dezvoltarea serviciului de apă și canalizare, care cuprinde și un capitol cu 
creșterea tarifului și prețului; 
-prevederile regulamentului serviciului de apă și de canalizare a comunei Ciumani aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr. 14 /2014; 
-art.4 din Ordinul ANRSC nr.230/2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a 
prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza 
strategiei de tarifare aferente planului de afaceri, 
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
       Respectând prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică locală, și a Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea 
Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, văzând procesul-verbal de afișare nr.3548/ 2022, 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art.129 alin.(2) literele 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 modificările și completările ulterioare, 

 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 
 

Art.1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local Ciumani nr.34/2022 privind aprobarea 
Strategia de tarifare a Serviciului public de apă și de canalizare a comunei Ciumani pentru 
perioada de 2022-2026, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
pentru: Primarul Comunei Ciumani, Administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare 
(SPAC) al Comunei Ciumani, Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
 
 
 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                          Contrasemnează  pentru legalitate 
        Nagy Erzsébet                                             Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 25 
octombrie  2022 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu 
un număr de ___ voturi pentru , ___abţineri şi ___ voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie 
şi ____consilieri prezenţi la şedinţă. 


