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HOTĂRÂREA Nr. 41/2014
privind aprobarea tarifului unic pentru Serviciile publice
de alimentare cu apa potabila si de canalizare
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- Statutul asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de
Alimentare cu Apa si de Canalizare din Municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti
aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Rafaila, judetul Vaslui nr. 18 din 30 iunie
2011;
în conformitate cu:
- prevederile art. 10 si ale art. 30 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitati publice;
- prevederile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21 – 24 si art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare;
în temeiul art. 36 alin. (2) lit. „d“ , alin. (6) lit. „a”, pct. 14, art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin.
(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tariful unic pentru Serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de
canalizare conform Strategiei de tarifare si trecerea la tarif unic aparobata de ANRSC conform
Avizului nr. 101820/24.04.2013 care este anexa 1 la prezenta hotarare.
Art. 2. Se imputerniceste domnul Finariu Constantin, in calitate de primar al comunei
Rafaila, judetul Vaslui, sa reprezinte UAT a comunei Rafaila, in cadrul Asociatiei pentru
Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de
Canalizare din Municipiile Vaslui, Birlad, Husi si orasul Negresti
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicata de catre secretarul comunei Consiliului
Judetean Vaslui, Asociatiei de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul
Vaslui, AQUAVAS S.A. si Institutiei Prefectului judetului Vaslui, pentru verificarea legalitatii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Bacescu Mihai

Rafaila, 26 noiembrie 2014

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 24 octombrie 2014.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

