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H O T Ă R Â R E A   Nr.70/2020 

Privind aprobarea ajustării tarifelor la apă potabilă și canalizare.  
 
 

 
 

   Consiliul local orășenesc  Borsec.  
   Având în vedere adresa Administratorului  serviciului public de 

alimentare cu apă şi canalizare al orașului Borsec  înregistrată sub nr.1076/2017 prin 
care solicită aprobarea ajustării tarifelor la apă potabilă şi canalizare, Raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

nr.100/2020, Referatul de aprobare înregistrată sub nr.105/2020.  
 
   Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006, privind serviciile 

comunitare de utilități publice cu modificările şi completările ulterioare, art. 35(5), din 

Legea nr.241/2006 privind organizarea şi funcționarea Serviciilor publice de 

alimentare de apă şi de canalizare , republicată, cu modificări și completări ulterioare, 

prevederile Regulamentului cadru de organizare şi funcționare a serviciului public, 

Ordinul președintelui A.N.R.S.C., privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare 

sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare nr.65/2007, Cap. XII, art.19(2) din Contractul de Concesiune 
al serviciului public nr.1999/2005 precum şi art.5 din AVIZUL  nr. 

812839/21.08.2020 înregistrat sub nr.1076/2020,  a Autorității Naționale de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.  

 

                          Văzând avizul de aprobare  al comisiei  buget finanțe  din cadrul  

Consiliului local orășenesc Borsec 
 

 

                   În temeiul dispozițiunilor art.133(2), art.129(2), lit.d), art.129(7) lit. 

n), 139(4), lit.c) art.196(1) lit.a), art.197 din  Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională  în administrație publică, republicată 2013 cu 

modificări și completări.  
 
 

     Art.1 din Legea nr.84/2020 privind prelungirea mandatelor 
administrației publice locale și pentru modificarea art.151(3) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ  
 
 
 

    

H O T Ă R E Ş T E 
 



 
 
   Art.1. Aprobă cu începere din data de 01.10.2020 , ajustarea  

tarifelor  la apă potabilă și canalizare în conformitate cu avizul ANRSC  nr. 
812839/21.08.2020 ,  după cum urmează:  
 

Denumire serviciu  Preț/Tarif 
pentru populație 

lei/mc 
APĂ POTABILĂ 

- produsă, transportată și distribuită în orașul Borsec 
4,33  lei +TVA 

CANALIZARE-EPURARE 
- pentru orașul Borsec 

3.90 lei +TVA  

    
    

   Art.2.  Conform art.2 din Hotărârea Consiliului local orășenesc 
Borsec nr. 91/18.12.2015  canalizarea se va factura în continuare,  apa reziduală în 
procent de  100%,  
 

   Art.3. Cu data prezentei hotărâri se abrogă  Hotărârea  Consiliului 

local orășenesc Borsec nr. 85/11.10.2017, adoptată în acest sens.  
 

                             Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se încredințează Serviciul Public de Alimentare cu Apă şi Canalizare al orașului.  
 

   Art.5.  Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj.  

   

                    Art.6. Prezenta hotărâre prin grija secretarului general al Unității 
Administrativ teritoriale Borsec se va înainta: 

                                        Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea 

verificării legalității actului.  
                                        SC Romaqua Prest SA, administrator serviciul public.  

 

 

 

 

              Borsec, la  04 septembrie  2020  
 

 

 

                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  

                   Balazs Tibor   


