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HOTĂRÂRE NR. 63 / 24.06.2021
cu privire la ajustarea tarifelor pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru orașul

Sovata

Consiliul Local al Oraşului Sovata întrunit în ședință ordinară,

Luând  în  considerare  adresa  Societății  Comerciale  Servicii  Tehnice  Comunale  Sovata,
nr.483/20.05.2021, înregistrată la instituția noastră cu nr.6.998/21.05.2021, referitoare la ajustarea
tarifelor pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare pentru orașul Sovata;

Având în vedere Avizul A.N.R.S.C. nr.907055/13.05.2021 privind ajustarea prețului și tarife-
lor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare pentru orașul Sovata, pentru S.C. Servicii
Tehnice Comunale S.A. Sovata, județul Mureș;

Văzând Referatul de aprobare al Primarului Orașului Sovata nr.8.304/15.06.2021, în calitate
de inițiator, respectiv Raportul de specialitate al Serviciului Juridic nr.8.307/15.06.2021;            
            În conformitate cu prevederile art.8 alin.3 lit. „k”, art.9 alin.2 lit. „d’’ din Legea nr.51/2006
privind serviciile  comunitare de utilități  publice,  republicată,  precum și art.12 alin.1 lit.  „i”  din
Legea nr.241/2006, Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, prevederile
Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Ținând cont de Avizul Comisiei de specialitate nr.I;
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.  „d”, alin.7 lit.  „n”, art.139 alin.1, și ale art.196

alin.1 lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.  – Se aprobă ajustarea  tarifelor  pentru  servicii  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare

pentru orașul Sovata, furnizat de către S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata, începând cu
data de 01.07.2021, după cum urmează: 

Apă potabilă
produsă, transportată și distribuită

Oraș Sovata

4,13 lei/mc

Canalizare – epurare Oraș Sovata 3,40 lei/mc

Canalizare pluvială Oraș Sovata 1,34 lei/mc
    Art.2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Sovata.
          Art.3. – Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului general:

- Instituției Prefectului Județului Mureș;
- Primarului Orașului Sovata;
-          S.C. Servicii Tehnice Comunale S.A. Sovata;
-          Celor interesați și va fi afișată pe site-ul Primăriei.

                                                      Președinte de ședință,
                                                                                   Bartha József

    Contrasemnează Secretar General,
                      Bartha Eva

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului Local al Orașului Sovata din data de 24.06.2021, cu
13 voturi “pentru”.                                                   
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