
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                       
                                                                                                                     

                                H O T Ă R Â R E    Nr.9
                                              din  4 iulie 2016

privind modificarea art.6 (1) din  HCL nr.60/25.11.2015 pentru  reglementarea 
funcţionării serviciului de alimentare cu apă în comuna Livezeni,până la 

preluarea sistemului de către operatorul SC Compania Aquaserv SA.

     Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

      Având în vedere:

      - expunerea de motive a viceprimarului comunei Livezeni, raportul compartimentului 
de resort ,

       - avizul comisiei de specialitate,
        - adresa  nr.18/15.06.2016 înaintată de Contranscom Benţa SA  şi avizul ANRSC 

nr.411545/27.05.2016,  
       - prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

unor acte normative,republicată,
          In temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit d),alin.6 lit.a) pct.14,art.45 alin.(1) şi art.115 

alin (1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicată,cu 
modificările şi completările ulterioare ,

                                                               

                                                            H O T Ă R Ă Ş T E :

       Art.1.Se modifică art.6 (1) din  HCL nr.60/25.11.2015 pentru  reglementarea 

funcţionării serviciului de alimentare cu apă în comuna Livezeni,până la preluarea 
sistemului de către operatorul SC Compania Aquaserv SA,după cum urmează: începând cu 

data de 1 iulie 2016 , tariful pentru apă potabilă livrată în comuna Livezeni de către SC 
Contranscom Benţa SA,este de 3,82 lei/mc.

       Art.2. Preţul la apă potabilă menţionat la art.1, conţine TVA .

      Art.3. Celelalte prevederi ale HCL .nr.60/2015 rămân în vigoare.

      Art.4.Răspunde de aducere la îndeplinre a prezentai dl.Orban Sandor,viceprimar al 
comunei Livezeni.

      Art.5.Prezenta hotărâre se comunică:

               -     Instituţiei Prefectului – judeţul Mureş
               -   primarului comunei Livezeni

               -   viceprimarului 
               -   afişare spre cunoştinţă publică

         PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ,                                                                  Contrasemnează,
               Toldi Gyongyike                                                                                    secretar
                                                                                                                         Hangan Aurelia



        ROMÂNIA
    JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
  Nr.2485 din 27 iunie 2016

Expunere de motive

privind  propunerea modificării  art.6(1) din  HCL nr.60/25.11.2015 pentru  
reglementarea funcţionării serviciului de alimentare cu apă în comuna 
Livezeni,până la preluarea sistemului de către operatorul SC Compania 

Aquaserv SA.

        Văzând  adresa  nr.18/15.06.2016 înaintată de Contranscom Benţa 

SA  precum şi avizul ANRSC nr.411545/27.05.2016 prin care se propune 

majorarea preţului la apa potabilă,având în vedere căci comuna Livezeni 

nu dispune de serviciu public de alimentare cu apă potabilă ,livrarea 

acesteia este efectuată de către SC Contranscom Benţa SA ,până la 

predarea acestui sistem către Aquaserv SA,

     Propunem modificarea art.61(1) din HCL nr.60/25.11.2015 şi 

aprobarea  tarifului de  3,82 lei/mc pentru apa potabilă care va fi livrată 

către populaţie.

      Preţul conţine TVA.

                                                              Intocmit,

                                                  viceprimar
                                                Orban Sandor
    


