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H O T A R A R E A  Nr. 43  

Privind aprobarea strategiei de tarifare pentru anii 2014 - 2020 din Contractul de Delegare a 

gestiunii serviciilor publice de aliemntare cu apă şi de canalizare 
 

Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinŃa ordinară din data de 
31.05.2013;   

Văzând expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, Raportul 
Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de 
legalitate al secretarului comunei ;  

În conformitate cu prevederile  cu prevederile art.8, alin.(2), lit “i”, art.9, alin.(2), 
lit.”d” şi ale art.43, alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr. 
51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.13, 
alin.(1), art.34, alin.(5), art.35, alin.(1) din  Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi canalizare; 

În  baza dispoziŃiilor art.36, alin.2, lit.”d” şi alin.6, lit.”a”, pct.14 din Legea nr. 
215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

În temeiul art.45 din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală, 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare;  

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. – Se aprobă strategia de tarifare pentru peritada 2014 – 2020, strategie ce 

face parte din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare după cum urmează:  
                         
Strategia 
de 
tarifare 

Tarife 
actuale 
(RON/m3) 

Ajustare de tarife in termeni reali* 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Tarif apă 3.77 8.5% 12.0% 0.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 
Tarif 
canalizare 

3.35 8.5% 15.0% 0.0% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

*Ajustarile în termeni reali un includ inflaŃia în perioada dintre ajustările tarifare 
şi nici taxa pe valoare adaugată. 

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la data de 1 
ianuarie atât cu inflaŃia cumulada pe ultimul an, cât şi în termeni reali. 

Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre InstituŃiei Prefectului 
JudeŃului ConstanŃa - pentru control şi verificarea legalităŃii, autorităŃilor şi persoanelor 
interesate în vederea aducerii la îndeplinire   şi o va face publică prin afişare. 

Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată  cu un număr de 7  voturi „pentru”, 0   
voturi „împotrivă” ,  6  abŃineri, din totalul de 13  voturi exprimate. 
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