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          PROIECT 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea tarifelor practicate  de S.C. Compania de Apă Oradea S.A. 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare intocmit de primarul comunei Hidiselu de Sus, initiatorul 

proiectului de hotarare; 

- raportul de specialitate cu nr.____/______.2022 întocmit de catre Biroul 

Financiar Contabil; 

-  avizul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- avizul cu nr. 950850/20.01.2022 al Autorităţii Nationale de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, inregistrat la Primaria comunei 

Hidiselu de Sus cu nr. 859/15.02.2022; 

Tinand cont de prevederile: 

- art. 43 alin. (2), alin. (4) si alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 35 alin. (8) din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 

241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- art. 9 si art. 19 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), art. 139, precum 

și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare;  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HIDISELU DE SUS 

H O T A R A S T E : 

 

 Art.1. Se modifica 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., dupa cum urmeaza: 

 

Serviciul  public de alimentare 

cu apa potabila si de canalizare 

Tarif în vigoare  Noul tarif practicat 

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 

3,55 3,87 4,14 4,51 

CANAL – EPURARE 

Ape uzate menajere pentru 

intreaga arie de operare 

2,44 2,66 3,42 3,73 

CANAL PLUVIAL 

Ape uzate menajere pentru 

intreaga arie de operare 

0,46 0,50 0,48 0,52 
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Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâre se 

încredințează Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aparegio si S.C. Compania de 

Apă Oradea S.A. 

Art.3. Cu data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari isi inceteaza 

aplicabilitatea orice prevederi contrare. 

         Art.4. Prezenta hotarare se comunica cu: 

a) Institutia Prefectului - Judetului Bihor; 

b) Primarul comunei Hidiselu de Sus; 

c) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Aparegio; 

d) S.C. Compania de Apa Oradea S.A.; 

e) Monitorul Oficial Local. 
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