
Consiliul Local....................................  

Nr.________ 

Data ________________ 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL 

privind aprobarea pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru 

serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., în 

conformitate cu prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022 

 

HATÁROZATTERVEZET 

A HARVÍZ Rt szolgáltatási területén szolgáltatott ivóvíz és szennyvíz árak kiigazításához 

szükséges aktacsomag  jóváhagyására, az országos szakhatóság (ANRSC) 230/2022 számú 

rendelete szerint 

 

 

 
Consiliul Local al Municipiului/Orasului/Comunei........................................, întrunit în şedinţa 

ordinară din data de ..................... 2022; 

Analizând Referatul de aprobare al ..............................., cu nr. de înregistrare...................... şi 

Raportul de specialitate cu nr. de înregistrare ..................................., întocmit de 

..................................................... prin care propune adoptarea hotărârii privind aprobarea 

pachetului de documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de 

alimentare cu apă şi de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu 

prevederile Ordinului ANRSC nr. 230/2022 respectiv acordarea unui mandat special 

reprezentantului Municipiului/Orasului/Comunei ………………………. în vederea votării 

acestora în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület  

 

   Pe baza rapoartelor comisiilor:  

 -  ……………………………. 

 - ……………………………... 

În conformitate cu Ordinul preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 230/2022, privind Metodologia de 

ajustare tarifară a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri. 

 

Având în vedere: 

- prevederile: Art. 5. Alin.(1), lit. g., punctul 1., din Statutul Asociaţiei HARGITA VÍZ; cu 

privire la „asigurarea unei politici tarifare echilibrate care să asigure, pe de o parte, sursele 

necesare pentru operare, dezvoltare, modernizare şi /sau baza-suport a contractării de credite 

rambursabile ori parţial rambursabile, iar, pe de altă parte, să nu se depăşească limitele de 

suportabilitate ale populaţiei;” şi a Art. 16., alin. (3), lit, d., din Statutul Asociaţiei HARGITA 

VÍZ; cu privire la „aprobarea stabilirii, ajustării şi modificării preturilor şi tarifelor propuse de 

operator” 

 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) şi art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Planul de afaceri pentru realizarea strategiei de tarifare , Anexa nr. 1. la prezenta 

hotarâre 

Art.2. Se aprobă Planul de investiţii, pe perioada 2022-2027, Anexa nr. 2. la prezenta hotarâre 

Art.3. Se aprobă bilanţul apei pe anul 2021, Anexa nr. 3. la prezenta hotarâre 

Art.4. Se aprobă Strategia de ajustare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă 

şi de canalizare pe aria de operare S.C. HARVÍZ S.A., pe perioada 2022-2027,  Anexa nr. 4. la 

prezenta hotarâre 

Art.5. Se aprobă mandatarea reprezentantului legal al Municipiului/Orasului/Comunei 

………………………în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„HARGITA VÍZ” Egyesület, în persoana Domnului /Doamnei …………………………… - 

Primar al Municipiului/Orasului/Comunei să susțină și să voteze, aprobarea pachetului de 

documente necesare ajustării preţurilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 

de canalizare pe aria de operare SC HARVÍZ SA, în conformitate cu prevederile Ordinului 

ANRSC nr. 230/2022 în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület,  conform Anexelor 1,2,3 

şi 4 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6. Pentru situatia în care persoana desemnată la Art.5. nu se va putea prezenta la şedinţa 

Adunării Generale al Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Víz 

Egyesület, se mandatează pe Domnul/ Doamna  …………………………… să voteze pe seama 

UAT …………………….., în cadrul AGA ADI ”Harghita Víz” Egyesület. 

Art.7. Pentru comunicare şi  ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia ...... şi 

Compartimentul .....,  din cadrul...... 

Art. 8.  Prezenta hotărâre se comunică: 

            a)    Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 

 b)    Primarului municipiului Municipiului/Orasului/Comunei……………………… 

 c)    Viceprimarului municipiului Municipiului/Orasului/Comunei……………………… 

            d)    Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „HARGITA VÍZ” Egyesület,    

 d)    Operatorului regional de servicii publice apă-canal S.C. HARVIZ S.A. 

. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA 

........ 

Contrasemneaza 

............................................  


