
                                         
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUŞI 
735100 – Huşi, Judeţul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9                                                                            

tel. 0235 - 480009 / fax  0235 - 480126 

e-mail : primar@primariahusi.ro                                                

web : www.primariahusi.ro    

  

                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.27 
privind aprobarea strategiei de tarifare si de trecere la pret unic, aferenta  proiectului 

„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de 

epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad , Husi si orasul Negresti, Judetul Vaslui”, 

anexa  la  Contractul  de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

           

           Avand in vedere expunerea de motive privind aprobarea strategiei de tarifare si de trecere 

la pret unic, aferenta  proiectului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa, a sistemului de 

canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad , Husi si orasul 

Negresti, Judetul Vaslui”,anexa la Contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apa si Canalizare; 

 

 In conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice 

nr.51/2006,Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale ;HG nr.246/2006 pentru aprobarea 

Strategiei nationale privind accelerarea serviiilor comunitare de utilitati publice; Ordinul ANRSC 

nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 

preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare;  

        In temeiul art.36 alin.(2) lit ”d” coroborat cu art.36 alin.(6) lit.”a” pct.14 si art.45 alin.(2) 

din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

 

HOTARASTE: 

 

            Art. 1 - Se aproba strategia de tarifare si de trecere la pret unic rezultata in urma Analizei 

Cost-Beneficiu, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

            Art. 2 – Strategia de tarifare si de trecere la pret unic constituie anexa nr.17 a 

Contractului de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare din Judetul 

Vaslui. 
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          Art.3 – Se va modifica Contractul de Delegare a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa 

si Canalizare prin Actul Aditional . 

 

           Art. 4- Se împuterniceste domnul Ciupilan Ioan, Primar al municipiului Husi, sa voteze in 

cadrul Adunarii Generale al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitati Publice pentru 

Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul 

Negresti – Judetul Vaslui (APC-Vaslui), aprobarea Actului Aditional la Contractul de Delegare a 

Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si Canalizare pentru aprobarea Strategiei de tarifare si 

de trecere la pret unic, aferent proiectului mai sus  mentionat. 

 

 

                                                                                 HUSI, 13 iulie 2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,              Contrasemneaza, 

         Bîrsan Constantin                                      Secretarul municipiului Husi  

                   jr.Monica Dumitrascu 
 


