
ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU

H O T Ă R Â R E A  NR. 97
Din 21 decembrie 2017

Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             Consiliul Local al Comunei Tăuteu, judeţul Bihor, întrunit în şedinţă ordinară,
 Având  în  vedere  Expunerea  de  motive  nr.  2526/07.12.2017  i  Raportul  de  specialitate  nr.ș

2527/07.12.2017  întocmit  de  Compartimentul  Financiar  Contabil  la  Proiectul  de  hotărâre  privind
aprobarea  majorării  tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.  Serviciul  Public  de  Interes  Comunal
Tăuteu S.A., precum i Nota justificativă nr. 2504/04.12.2017 depusă de S.C. SERVICIUL PUBLIC DEș
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.,
           Văzând avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local
al Comunei Tăuteu,
            Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
            Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,

În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale 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  aprobă,  începând  cu  data  de  1  ianuarie  2018,  majorarea  tarifului  la  apa  potabilă
furnizată de S.C. Serviciul Public de Interes Comunal Tăuteu S.A., după cum urmează:

- 4,0 lei/mc apă potabilă (inclusiv TVA)
            Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin ează S.C. SERVICIUL PUBLICț
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija secretarului, cu:
 - Instituţia Prefectului – Judeţul Bihor

             - Primarul comunei Tăuteu
 - S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

             - Site: www.comunatauteu.ro  
             Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi ”pentru”,  -- voturi ”împotrivă”, 2 ”ab ineri”ț , fiind
prezen i 13 consilieri locali din cei 13 care constituie Consiliul Local al comunei Tăuteu.ț

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ 
      CONSILIER LOCAL                                                      SECRETAR
              Peto Gavril                        Silaghi Adela Maria
 

http://www.comunatauteu.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TĂUTEU
Nr. 2526 din 07.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE 
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            
             Luând în considerare faptul că, Consiliul Local al comunei Tăuteu este unic acţionar al S.C.
SPIC TĂUTEU S.A.,   
             Având în vedere Nota justificativă nr. 2504/04.12.2017 depusă de S.C. SERVICIUL PUBLIC
DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. cu privire la majorarea tarifului la apa potabilă,
             Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,
              În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

            În baza celor expuse mai sus,  solicit Compartimentului Financiar Contabil întocmirea
raportului  de  specialitate  pentru  Proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  majorării  tarifului  la  apa
potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A.

            De asemenea, svând în vedere cele prezentate mai sus, constat că  propunerea făcută se
încadrează în prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare şi supun spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre cu privire la cele
menţionate mai sus, în şedinţa ordinară din 21 decembrie 2017. 

Ini iator,ț
PRIMAR

VINCZE NANDOR-ŞTEFAN



ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
COMUNA TĂUTEU
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2527 din 07.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE
La PROIECTUL DE HOTĂRÂRE

Privind aprobarea majorării tarifului la apa potabilă furnizată de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. 

              Ţinând cont de Hotărârea Consiliului Local al comunei Tăuteu nr. 10/30.01.2014 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a Caietului de sarcini, aprobarea formei de
gestiune a serviciului de alimentare cu apă al Comunei Tăuteu, darea în administrare a serviciului de
alimentare cu apă şi a infrastructurii tehnico – edilitare aferente acestuia i aprobarea Contractului deș
delegare al Serviciului de alimentare cu apă a Comunei Tăuteu către  S.C. Serviciul Public de Interes
Comunal Tăuteu S.A.,
              Analizând Nota justificativă nr. 2504/04.12.2017 depusă de S.C. SERVICIUL PUBLIC DE
INTERES COMUNAL TĂUTEU S.A. i Fi a de fundamentare cu privire la majorarea tarifului la apaș ș
potabilă; astfel:  

- de la 3,12 lei/mc (fără TVA) la 3,62 lei/mc (fără TVA)
              
              În temeiul prevederilor 36 alin. 2 lit. a, alin. 3 lit. c, alin. 6 lit. 1 pct. 14, ale  art. 45 şi ale art.
115  alin.  1  lit.  b  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administraţia  publică  locală,  republicată,  cu
modificările  şi  completările  ulterioare,În  temeiul  art.  45  alin.  6  din  Legea  nr.  215/2001  privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
             
             În conformitate cu prevederile legale mai sus amintite, propun spre analiză
şi în vederea dezbaterii în ședinața ordinară a Consiliului Local al comunei Tăuteu
din data de 21 decembrie 2017, proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării
tarifului  la  apa  potabilă  furnizată  de  S.C.  SERVICIUL PUBLIC  DE  INTERES  COMUNAL
TĂUTEU S.A.. 

Compartiment Finaciar Contabil
Curtean Florina – Șef Serviciu




