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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea ajustării tarifelor practicate  
de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 

 
 
 

Având în vedere: 
- Nota de actualizare a unor proiecte de hotarare cu nr. 3969/24.07.2019 
-  Adresa  nr. 31/15.07.2019, prin care S.C. Compania de Apă Oradea S.A., 

solicită aprobarea ajustarii prețurilor pentru serviciile furnizate; 
-  Raportul de aprobare al Primarului comunei Hidiselu de Sus; 
- Raportul de specialitate cu nr. 2892/21.05.2019 întocmit de catre Biroul 

Financiar Contabil; 
-  Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local; 
- Avizul cu nr. 709008/11.07.2019 al Autorităţii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice; 
Tinand cont de prevederile: 
- Art. 43 alin. (2), alin. (4) si alin. (5) din Legea 51/2006 a serviciilor de utilitate 

publica, referitor la sustinerea activitatii curente a operatorului de salubrizare;   
- Art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 

241/2006, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Legea Nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Art. 9, art. 17 si art. 18 din Ordinul nr. 65/2007 privind aprobarea 

Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) precum și ale art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 
 

H O T A R A S T E : 
      
 Art.1. Se aprobă tarifele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, 
canalizare - epurare si canal pluvial pe teritoriul comunei Hidiselu de Sus, practicate 
de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., ajustate începând luna august, a anului 2019, 
conform strategiei de tarifare aprobată, astfel: 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se 
încredințează SC. Compania de Apă Oradea S.A. 
         Art.3. Prezenta hotarare se comunica cu : 

- Institutia Prefectului – Judetului Bihor 
- Primarul Comunei Hidiselu de Sus  
- A.D.I. APAREGIO 
- La dosar 
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Nr. 61 
Hidiselu de Sus,  04 septembrie 2019 
 

    Aceasta hotarare a fost adoptata  cu____voturi pentru,____voturi impotriva si____abtineri din numarul total de 13 consilieri 

Serviciul  public de 
alimentare cu apa 

potabila  

Tarif în vigoare  Tarif stabilit conform 
Contractului de delegare 

Lei/mc Lei/mc 
Fără  
TVA 

Cu TVA Fara TVA Cu TVA 

 c0 c1 c2= c1*1, 09 c3 c4= c3*1,09 
APĂ POTABILĂ 
Produsa, transportata si 
distribuita pe intreaga arie 
de operare 

3,30 3,60 3,44 3,75 

CANAL - EPURARE 
Ape uzate menajere 
pentru intreaga arie de 
operare 

1,99 2,17 2,08 2,27 

CANAL PLUVIAL 
Ape uzate menajere 
pentru intreaga arie de 
operare 

0,41 0,45 0,45 0,49 


