ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.63
din 3.11.2022
privind modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si
canalizare, urmare înregistrării ca plătitor de TVA a Serviciului Public Local Salsig, din
subordinea Consiliului Local Salsig
Având în vedere proiectul de hotarare nr.65 din 27.10.2022 initiat de primarul
comunei si referatul de aprobare al acestuia, înregistrat sub nr.3213 din 27.10.2022
privind modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apa si
canalizare, urmare înregistrării ca plătitor de TVA a Serviciului Public Local Salsig, din
subordinea Consiliului Local Salsig;
-raportul întocmit de Serviciul Public Local Salsig din subordinea Consiliului
Local Salsig nr.87 din 26.10.2022;
Ţinând cont de Avizul favorabil nr.17 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru
buget-finante, proiecte, agricultura, protecţia mediului, activitati social-culturale si
culte" si Avizul favorabil nr.33 din 2.11.2022 emis de „Comisia pentru administraţie
publica, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea
domeniului public si privat" din cadrul Consiliului Local Salsig;
-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
Luând in considerare:
-H.C.L. Salsig nr. 14 din 28.02.2018 privind înfiinţarea si organizarea serviciului
„Serviciul Public Local Salsig" - serviciu public de interes local, specializat, cu
personalitate juridica- organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Salsig,
judeţul Maramureş;
- H.C.L. Salsig nr.24 din 02.04.2018 privind darea in administrare către Serviciul
Public Local S a lsig -a activitatilor de alimentare cu apa-canalizare, inclusiv modalitatea
de gestiune a acestora;
-H.C.L. Salsig nr. 25/02.04.2018 aprobarea „Regulamentului" si a „Caietului de
sarcini" pentru Serviciul Public Local Salsig din subordinea Consiliului Local Salsigactivitatea de alimentare cu apa-canalizare;
-Licenţa nr.5522 din 27.09.2021, Clasa 3 pentru : Serviciul public de alimentare
cu apa si de canalizare din cadrul Serviciului Public Local Salsig, emisa de A.N.R.S.C.
Bucureşti;
-Avizul nr.917334/24.11.2021 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti, privind stabilirea
preţului pentru serviciul de alimentare cu apa pentru Serviciul Public Local Salsig;
-Avizul nr.918172/13.12.2021 emis de A.N.R.S.C. Bucureşti, privind stabilirea
tarifului pentru serviciul de canalizare pentru Serviciul Public Local Salsig;
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-Decizia nr.213/13.12.2021 privind stabilirea tarifului pentru transportul si
epurarea apelor uzate pentru comuna Gardani;
In conformitate cu prevederile:
-art.291 alin.(2) lit.„i", art.310 alin.(l), alin. (6), art.316 si art.484 din legea
nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
-art.30 din legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare;
-art. 8 alin. (3) lit.„k", art. 43 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi
publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-art.12 alin.(l) lit.„i", art.31 alin.(l) si art.35 alin. (8) din Legea nr. 241/2006 a
serviciului de alimentare cu apa şi canalizare, republicată;
-art.19 alin.(2) lit.„c" si alin.(3) din Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007
privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a
preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;
Ţinând seama de faptul ca Serviciul Public Local Salsig a depăşit plafonul de
scutire de TVA (cifra de afaceri anuala de 300000 lei prevăzută de lege), devenind
astfel plătitor de TVA;
Luând in considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are
la bază dreptul să instituie şi să perceapă taxe speciale, pe fondul constituirii de
resurse financiare pentru finanţarea activităţilor stabilite în competenţa acestor
autorităţi,
în temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„c", 136
alin.(l), art.139 alin.(l) alin.(3) lit.„c" şi ale art.196 alin.(l) lit.„a" din O.U.G.
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 3
noiembrie 2022
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se modifica preturile/tarifele pentru serviciile de alimentare cu apa si
canalizare, urmare înregistrării ca plătitor de TVA a Serviciului Public Local Salsig din
subordinea Consiliului Local Salsig, după cum urmeaza :
a) apa potabila : 4,25 lei/ mc. + TVA ;
b) canalizare-epurare pentru comuna Salsig: 2,46 lei/mc. + T V A ;
c) transport si epurare ape uzate pentru comuna Gardani: 2,15 lei/mc. + TVA ;
Art.2.Taxe practicate de Serviciul Public Local Salsig din subordinea Consiliului
Local Salsig:
a) Taxa de verificare a lucrărilor de bransare la canalizare, respectiv montare
contor la reţeaua de apa: 150 lei + TVA;
b) Taxa pentru curăţirea si pregătirea căminului - pentru consumatorii care nu
executa aceasta lucrare - in vederea citirii contorului: 250 lei +TVA;
c) Taxa de intervenţie in caz de avarii la reţele: 100 lei + TVA;
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d) Taxa pentru ruperea sigiliilor la apometre: 500 lei + TVA;
e) Taxa pentru intervenţia neautorizata la reţelele de apa si canalizare: 500 lei
+TVA;
f) Taxa pentru emitere acord -aviz amplasament: 50 lei + TVA;
Art.3.începând cu data emiterii prezentei, orice dispoziţie contrara isi încetează
aplicabilitatea.
Art.4.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează
Serviciul Public Local Salsig din subordinea Consiliului Local Salsig.
Art.5.Prezenta hotarare se comunica:
d-lui prefect al judeţului Maramureş;
d-lui primar al comunei Salsig;
Serviciului Public Local Salsig;
Serviciului de Utilitati Publice Gardani;
dosar şedinţa;
afisaj;

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 10, din care prezenţi 10, absenţi ---;
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 10 voturi „pentru", 0 împotriva, 0
abţineri;
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