
ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL CORNU

HOTĂRÂRE
Privind modificarea tarifului pentru serviciul public de alimentare cu apă prestat 

de către S.C. UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L. 

În  temeiul  art.  45  din  Legea  administraţiei  publice  locale  nr.215/2001,  cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată;

Având în vedere
- adresa S.C.  UTILITĂŢI APASERV CORNU  S.R.L., înregistrată la Primăria 

comunei Cornu cu  numărul 3636/01.06.2011, prin care se propune majorarea tarifului 
practicat pentru livrarea apei potabile în comuna Cornu;

-  expunerea  de  motive  a  domnului  primar  Cornel  Nanu,  raportul 
compartimentului  de  specialitate  şi  raportul  comisiei  de  specialitate  nr.1  din  cadrul 
Consiliului local Cornu;

- dispoziţiile contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă şi canalizare a 
localităţii Cornu nr.2/8100/31.12.2010;

-   prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008 precum şi 
prevederile  Legii  nr.  241/2006 privind  serviciul  de  alimentare  cu apă  şi  canalizare, 
modificată şi completată de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/2008, 

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. -  Aprobă  modificarea  preţului/tarifului  pentru  serviciul  public  de 
alimentare cu apă potabilă prestat de S.C.  UTILITĂŢI APASERV CORNU S.R.L., 
prin majorare  de la 2,50 lei/mc (fără TVA) la 2,74 lei/mc (fără TVA), începând cu luna 
iunie 2011.

Art.2.  –  La data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  hotărâri,  se  abrogă orice  alte 
dispoziţii contrare.

Art.3. – Secretarul comunei CORNU va comunica prezenta hotărâre instituţiilor 
şi persoanelor interesate.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Nicolae SAVU

CONTRASEMNEAZĂ 
                                                                                                SECRETAR,

                                                                                                Daniela IANCU 
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