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                                                                                                                Hotărârea a fost adoptată 

                                                                                                                cu votul a  18  consilieri 

       

    HOTĂRÂREA NR.188  

privind aprobarea preţurilor şi tarifelor serviciilor conexe  serviciilor de 

alimentare cu apa si de canalizare utilizate de AQUAVAS SA VASLUI – 

SUCURSALA HUSI 

 

Consiliul Local al municipiului Huşi, judeţul Vaslui; 

Având în vedere: 

• Referatul Biroului Tehnic nr. 6689 din 18.03.2020; 

• Referatul de aprobare al primarului nr.6690 din 18.03.2020  privind 

aprobarea preţurilor şi tarifelor serviciilor conexe serviciilor de 

alimentare cu apa si de canalizare de la AQUAVAS SAVASLUI– 

SUCURSALA HUSI; 

• Raportul Biroului Tehnic nr. 6691 din 18.03.2020 ; 

• Raportul de avizare al Comisiei juridice şi de disciplină, pentru 

administraţie publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea 

drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; 

• Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze şi programe   

economico-sociale, buget, finanţe, privatizare, servicii publice şi 

comerţ; 

            În conformitate cu prevederile art. 43 alin.( 8) din Legea privind serviciile de 

utilităţi publice nr.51/2006, republicata, modificată şi completată, ale art. 35 (1) din 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu nr. 241/2006, republicata, 

art. 17 din Contractul unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare din judeţul Vaslui nr.1727/14.12.2010 ,  prevederile  art. 129 

alin.(2) lit .d) coroborat cu alin (7) lit.n) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 /2019 

privind  Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;     

           In temeiul art. 139 alin (3) si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta 

nr.57/2019 privind  Codul  Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 
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Art.1.Se aprobă preţurile şi tarifele serviciilor conexe serviciilor de 
alimentare cu apă şi de canalizare utilizate de “AQUAVAS” SA VASLUI – 
SUCURSALA HUŞI. 

 
Art. 2 Preţurile şi tarifele sunt prevăzute în  anexele cu nr .1, 2, 3 care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 
Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 

municipiului Huşi si AQUAVAS SA VASLUI  SUCURSALA HUSI . 
 

 

                                                                                   HUŞI  ,   15 aprilie  2020                                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,                         Contrasemnează pentru legalitate , 

       Ioan Iacob                                                                    Secretar general ,  

               jr.Monica Dumitrașcu 

 


