
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea majorării unor tarife şi taxe încasate de Serviciul de 

Gospodărie Comunală Cornu  

Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului  comunei  Cornu în  calitatea sa de iniţiator, 

raportul de specialitate al serviciului, precum şi raportul  comisiei de specialitate nr.1 a 
Consiliului Local; 

 -  prevederile  Legii  nr.241/2006,  legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  şi 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

-  prevederile   Ordinului  preşedintelui  ANRSC nr.65/2007,  privind  aprobarea 
metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi canalizare;

În temeiul art.36 alin.(2) lit”d”, alin (4) lit.”c”, alin.(6) lit.”a” pct.14, precum şi 
ale  art.  45  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001  republicată,  cu 
modificările şi completările ulterioare,

    CONSILIUL LOCAL AL  C O M U N E I  C O R N U  adoptă prezenta 
hotărâre:

Art.1. – (1) Aprobă majorarea tarifului pentru livrarea apei potabile în comuna 
Cornu de la 1,7 lei/m.c. (fără TVA) la 2,5 lei/m.c. (fără TVA).

(2) Aprobă majorarea tarifului  pentru canalizare în comuna Cornu de la 0,14 
lei/m.c. (fără TVA) la 0,21 lei/m.c. (fără TVA).

Art.2. - Se aprobă majorarea taxei pentru taxă racord apă de la 188,00 lei(fără 
TVA) la 209,00 lei (fără TVA);

Art.3.-  Se aprobă majorarea taxei pentru racord canalizare de la 260,00 lei (fără 
TVA) la 289,00 lei (fără TVA);

Art.4.- Se  aprobă  majorarea  taxei  pentru  eliberarea  avizului  de  principiu  de 
autorizaţie de construire de la 66,00 lei  (fără TVA) la 73,00 lei (fără TVA);

Art.5.- Se  aprobă  majorarea  taxei  pentru  întocmire  proiect  apă-canal  de  la 
110,00 lei (fără TVA) la 122,00 lei (fără TVA);

Art.6.- Se aprobă majorarea taxei de contract de la 10,00 lei (fără TVA) la 11,00 
lei (fără TVA), pentru: întocmire contract de apă nou şi schimbare titular contract

Art.7.- Tarifele şi taxele prevăzute în prezenta hotărâre se aplică începând cu 
data de 1 aprilie 2010, dată de la care se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.8. – Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre persoanelor 
interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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