
JUDEŢUL BRAŞOV 
CONSILIUL LOCAL MÂNDRA

HOTĂRÂREA NR 23 
din 31.05.2019

privind acordarea unui mandat special în vederea exercitării votului favorabil 
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare pentru întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA şi 
aprobarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati publice

Consiliul Local al comunei Mândra, intrunit in şedinţa ordinara din data 
de 31.05.2019,

Analizind proiectul de hotarire si raportul biroului financiar nr. 3056/29.05.2019,
Avînd in vedere avizul comisiei de specialitate nr. 1,2 şi 3 a Consiliului local al 

comunei Mândra,
în conformitate cu avizul nr ANRSC nr. 705975/16.05.2019 prin care se avizează 

preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru 
întreaga arie de operare pentru SC APĂ CANAL SIBIU SA, emis de Autoritatea 
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
In conformitate cu prevederile art. 35, alin. 8 din Legea serviciului de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul ANRSC nr.705975/16.05.2019, prin care se avizează preţul pentru apă potabilă 
produsă, transportată şi distribuită pentru întreaga arie de operare şi se avizează tariful 
pentru canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare APĂ CANAL SIBIU S.A.;
- Avizul ANRSC nr.705975/16.05.2019, care prevede că preţul la apă potabilă şi tariful 
pentru canalizare -  epurare s-au determinat având în vedere indicele preţurilor de consum 
până la nivelul lunii mai 2019, în conformitate cu formula de calcul prevăzută în Anexa 
nr.4 din Contractul de credit nr. 41178/434/30.11.2011 încheiat între Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie si Dezvoltare -BERD şi APĂ CANAL SIBIU S.A.;
- Avizul ANRSC nr. 705975/16.05.2019 care prevede la art. 5, faptul că preţurile şi 

tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de 
operare pentru APĂ CANAL SIBIU S.A., urmează să fie aprobate de către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară în conformitate cu prevederile art. 35, alin. 8 din Legea 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- în conformitate cu prevederile art. 12 şi art. 13 din Legea 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale 
art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 36 al. 2 lit. d, alin 6 Iit.a, pct 14 si ale art.45 alin. 1, art. 115 alin. 1 
lit.b. din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 16, alin. 3, lit. d) şi art. 21, alin.l din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Asociaţia de Apă” Sibiu;

HOTĂRĂŞTE:



Articol unic. Se acordă mandat special d-lui Galea Dorin, în calitate de înlocuitor al 
Comunei Mândra în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„Asociaţia de Apă” Sibiu, în vederea exercitării votului privind aprobarea preţurilor şi tarifelor 
la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare pentru 
SC APĂ CANAL SIBIU SA.

Preţurile si tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
avizate de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare şi de 
Utilităţi Publice pe întreaga arie de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA, prin avizul 
nr. 705975/16.05.2019, începînd cu data de 01.07.2019, au următoarele nivele:

U.M Preţ/Tarif pentru 
populaţie

Preţ/Tarif pentru 
rest utilizatori

Apă potabilă produsă, transportată şi 
distribuită, pe întreaga arie de operare a 
SC APĂ CANAL SIBIU SA

lei/mc 3,61 3,31

Canalizare-epurare pentru întreaga arie 
de operare a SC APĂ CANAL SIBIU SA

lei/mc 2,49 2,28

Preţurile la apă potabilă şi tarifele la canalizare -  epurare pentru populaţie conţin 
TVA în cotă de 9%, iar pentru rest utilizatori nu conţin TVA.

Tarifele la canalizare-epurare pentru populaţie conţin T.V.A. în cotă de 19% , iar 
pentru rest utilizatori nu conţin T.V.A.

Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nr. de 9 voturi pentru, 2 voturi abţinere, 11 consilieri 
prezenţi din totalul de 11

Prezenta s-a difuzat:
1 ex. Instituţia Prefectului Braşov;
1 ex. dosar H.C.L.;
1 ex. Asociaţia de Apă Sibiu;
1 ex. dosar şedinţa, aviziere/sate.


