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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea noului preţ la apa potabilă  

şi a noului tarif la canalizare-epurare 

 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd,  
 Luând act de referatul de aprobare al primarului orașului Aleșd, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat sub nr. 116 din 08.01.2020, raportul compartimentului de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 503 din 15.01.2020 
şi de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local;  
 Având în vedere solicitarea SC Salubri SA cu nr. 3021/11.12.2019;  
 În temeiul prevederilor art. 8 alin(3) lit. „k”, art. 9 alin(2) lit. „d” din Legea nr. 51/2006, a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Văzând prevederile art. 12 alin(1) lit. “i”, art. 35 alin(8), art. 36 din Legea nr. 241/2006, 
a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ținând seama de avizul ANRSC nr. 716757/11.12.2019, prin care au fost avizate noile 
prețuri și tarife la apă potabilă și la canalizare-epurare; 
 în baza prevederilor art. 129 alin(1), alin(2) lit.”d”, alin(7) lit.”n”, art. 139 alin(1) și art. 
196 alin(1) lit. ”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
 Art.1 Se aprobă noul preţ la apa potabilă şi noul tarif la canalizare-epurare, valabile 

atât pentru consumatorii casnici cât şi pentru consumatorii persoane juridice, după cum 

urmează: 

• -apă potabilă:   -  3,12 lei/mc (fără TVA)  

• -canalizare-epurare:  -  2,37 lei/mc (fără TVA) 

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează SC Salubri SA Aleşd. 

Art.3 Prezenta se comunică cu: -Instituţia Prefectului –Jud. Bihor, Primarul oraşului 

Aleşd, SC Salubri SA Aleşd  
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Aleşd, 28 ianuarie 2020 
Nr. 10 
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” și 1 vot ”împotrivă” din 17 consilieri prezenţi şi 17 în 
funcţie (1 consilier nu participă la vot)  


