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                                                                 PROIECT 

,,Cu privire la aprobarea tarifelor noi pentru alimentarea cu  apă,, 

           Având in vedere demersul doamnei Obreja Parascovia, administratoarea ÎM ,,Servicii- 

Comunale Mitoc,, privind necesitatea stabilirii tarifelor noi pentru alimentare cu apă, Legea 

nr.239/2008 privind transparența în procesul  decizional, HG 967/2016 cu privire la mecanismul 

de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional, in temeiul art. 14 alin. (2) lit. q) 

al Legii nr.436/2006 privind administratia publică locală, art.4 alin. (1) lit. b) al Legii 

nr.435/2006, art.8 alin. (1), lit. c) al Legii 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă 

şi  canalizare, art. 14 alin (5) al Legii nr.1402/2002 al serviciilor publice de gospodărie 

comunală, avizul comisiei consultative de specialitate  Economie, Buget şi Finanţe, Consiliul 

local Mitoc 

                                                                  DECIDE.                                                      

1. Se aprobă şi se pun în aplicare începând cu data de____________ tarifele noi pentru prestarea 

serviciilor aferente serviciilor publice de alimentare cu apă in satul  Mitoc  şi anume:  

➢ conectarea la apeduct – de la  1500 lei pânâ la 3000 lei ( în dependenţă de nr.de 

consumatori care se alimentează de la fântână) 

➢ sigilarea primară a contorului - 100 lei;  

➢ sigilarea contorului de apă in cazul deterioării  de către consumator a sigiliului aplicat de 

operator - 200 lei;  

➢ deconectarea instalaţiilor de apă  ale consumatorilor de la reţeaua publică de alimentare 

cu apă - 2000 lei; 

➢ reconectarea instalaţiilor de apă ale consumatorilor la reţeaua  publică de alimentare cu 

apă - 500 lei; 

➢ demontarea contorului deteriorat şi instalarea contorului nou- 70 lei;  

➢ schimbarea robinetului (fără costul materialelor necesare) - 50 lei;  

➢ schimbarea filtrului (fără castul materialelor necesare) – 50 lei; 

➢ Tariful pentru 1 m3 de apă: 

• Până la 5m3 -  6 lei  

• Mai mult de 5 m3  - 12 lei  

2. În suma tarifelor nu se include costul materialelor necesare. 

3.Întreprinderea Municipală,,Servicii Comunale – Mitoc,, va întreprinde în activitatea sa 

acțiunile  respective  în vederea executării prezentei  decizii.  

4.Pentru a aduce la cunoștință public prezenta decizie se plasează pe pagina oficială a Primăriei 

Mitoc,  precum și se afișează pe panoul informațional. 

5.Prezenta decizie intră în vigoare la data de_______________2022. 

6.Controlul asupra executării prezentei decizii revine primarului satului Mitoc, domnul Cojocari 

Alexei 
Preşedintele şedinţei 

               Secretară interimară                                                                               Colesnic Galina 



 


