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   H O T Ă R Â R E A nr.13/2023  
privind  stabilirea  pierderii de apă din rețeaua de apă potabilă 

a comunei Ciumani 
 
 

Consiliul Local Ciumani,     
          Având în vedere: 
          - Proiectul de hotărâre și Referatul de aprobare nr.10/2023 prezentate de Primarul 
Comunei Ciumani , privind stabilirea pierderii de apă din rețeaua de apă potabilă a comunei 
Ciumani 
          - raportul de specialitate nr.10/2023 a  viceprimarului  Comunei Ciumani,  
          - avizul consultativ favorabil nr.10/2023 al comisiei de specialitate pentru agricultură, 
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului, servicii publice, administrația publică 
locală, cooperări interinstituționale, 
          - faptul că pentru stabilirea/modificarea/ajustarea prețului apei potabile este necesar 
stabilirea nivelului de pierdere din rețeaua de apă potabilă,  

Luând în considerare prevederile: 
 -Prevederile  art. 8  din Legea nr. 51 /  2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 
-Prevederile art. 11 și art.36 alin.(6) din Legea nr.  241  /   2006  a  serviciului   de 
 alimentare cu apă şi de canalizare ,  republicată  ,   cu  modificările  şi   completările 
ulterioare; 
-Prevederile Ordinului Preşedintelui 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 apă şi de canalizare , 
 -Prevederile art. 116 din Ordinul A.N.R.S.C. nr. 88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-
cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 

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 (1)Se aprobă nivelul pierderii din rețeaua de apă potabilă a comunei Ciumani 
ca având valoarea de 19,60 %  din cantitatea totală de apă intrată în sistemul de distribuție. 

 
(2) Valoarea nivelului de pierdere stabilită la alin.(1) se aplică de către Serviciului Public de 
Apă și Canalizare (SPAC)  Ciumani.  
 

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 
comunei Ciumani și  Serviciului Public de Apă și Canalizare (SPAC) Ciumani. 

 



Art.3 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului general al comunei 
pentru: Primarul comunei Ciumani, Administratorului Serviciului Public de Apă și Canalizare 
(SPAC)  Ciumani, Prefectului județului Harghita și se aduce la cunoștință publică. 
 
 
 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                             Contrasemnează pentru legalitate 
       Péter László                                                  Secretar general: Balogh Zita 
 
 
 
 
 
 
 
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Ciumani în şedinţa ordinară din data de 31 ianuarie  
2023 cu respectarea prevederilor art. 139 alin.(1), din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu un număr 
de 12 voturi pentru , 1  abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13  consilieri în funcţie şi 13  consilieri 
prezenţi la şedinţă. 
 

 
 

  
 


