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api potabild gi a tarifelor la canali re-
de cdtre Serviciul Public de Alimen re cu
Tulnici, judeful Vrancea, ?$o cum

martie 2013, pdnd,la oblinerea unui n

- vIzf,nd prevederile I.I.C.L. nr. nr. 10

aprotrarea pre{ului la apd potabild gi tarifului
comuma Tulnici, de cdtre Serviciul public

Canalizare al comunei Tulnici, judelul Vrancea"

- fuflnd act de prevederile H.c.L. nr. nr. l5 din 30 aprilie 2013
"infiintarea gi organizarea funcliondrii Serviciului Public do Alimentare
si Canalrzate sub autoritate,a Consiliului Local al comunei Tulnici
H.C.L. nr. 44 din 31 octombrie 2016 - ((reorganizarea "serviciului pu

Alimentare cu Apd gi Canalizare" frrd personalitate juridica, din st

fost
aytz

Consiliul Local al comunei Tulnici, judelul Vruncea, tntrunit in
ordinard lu data de 28 mai 11017,

- analizind raportul de specialitate nr.2489 din 15 mai 2017 a
Iona;1cu Clementin-Iulian, viiceprimarul comunei Tulnici, judelul V
care propune emiterea unui proiect de hotdrdre privind menfinerea prelur
apd trrotabila gi a tarifelor la canahzare - epurare pentru comuna Tuln

Tulnirci, jude{ul Vrancea, a$a cum au fost aprobate prin H.C.L. nr. l0
martie 2013, pAnd la oblinerea unui nou aviz A.N.R.S.C.

cdtre Serviciul Public de ltlimentare cu Apd gi de Canalizare al co unel
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aparatului de specialitate al primarului comunei Tulnici, judelul V
infiinlat prin H.C.L. nr. r5130.04.2013, in "serviciu Public de Alimen
Apa gi canalizare" - cu personalitate juridicd, organizat in su
Consiliului Local al comunei Tulnici, in conformitate cu dispo ziliile
Legea serviciului public de alimentare cu api gi de canalizare nr. 24
modificatd gi completata prin Legea nr. 224130.07 .2015".

- avind raportul de avizare al comisiei pentru programe
economico - sociald, buget - finanle, administrarea domeniului

de dez
public

al comunei, agriculturd, gospoddrie comunald,, protecJia mediului, se
comerf

Avffnd in vedere:

- Prevederile art. II din Legea nr. 24I a serviciului public de alimen
apd gi de canalizare nr.24112006, modificatd gi completatd prin Le
224t30.07 .2015:

- prevederile art. I alin.(3), litera "h", ale art.3 si art. 8 alin. (l), al
art.24 alin. (1) qi alirr. (2), art.25 alin. (1) qi ale arr. 28 din Le
5112006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, modifi
completatd prin o.tl.G. nr. 58/19.09 .2016 pentru modifi
completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achi
publice;

- prevederile
din Legea
modificata

art. 8, art. 10 art. 12 ahn. (1), lit. e) qi art. 19, ahn(2
serviciului de alimentare cu apa gi canalizare nr. 241
;i completautd, prin Legea nr. 224130.07.2015;

prevederile Ordinului nr. 8812007, privind aprobarea Regulamen
cadru al serviciului public de alimentare cu apd qi canali zare, O
nr. 8912007, privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al s

public de alimentare r:u apd gi canali zare si ale ordinului nr.l I
privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a public de ali
cu apd qi canahzare;
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- in temeiul art. 36, altn.
alin, (1), lit. ,,b" si art. lI'7,
publtice locale, republicala, ou

aft. 45, alin. (2), lit. ,d",
Legea nr.21512001 a admini
si completarile ulterioare,

(2), Iit. ,d",
ht. ,ra" din
modificarile

de cdtre Serviciul Public de Alimen
Tulnici, judelul Vrancea, B$& cum

martie 20\3, pdnd la oblinerea unui

- Apd potabild pentru propula{ie gi pentru

- Canalizure - epurare pentru populalie
1,86 lei/ m.c.

restul de utilizatori - 2Iei
qi pentru restul de utili

Art. 2. Prevederile prez:entei hotdr6ri vor fi duse la indeplinire de p
comunei Tulnici, judetul Vrancea prin aparatul de speci alitate, gi com
celor interesali prin gnja secretarului comunei.
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iloruBA$TE:
y'\rt. 1. menlinerea prelurilor Ia apd, potabila qi a tarifelor Ia canal

epurare pentru comuna Tulnici,
Apa gi de Canahzarc al comunei
apro,bate prin H.C.L. nr. I0 din29
A.N.R.. S.C., respectiv:
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