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  H O T Ă R Â R E A  nr.   16  /2022 
privind aprobarea prețului unic pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită 

în comuna Gălăuțaș și a tariful unic pentru canalizare-epurare pentru comuna 
Gălăuțaș, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 

Gălăuțaș, județul Harghita 
 

Consiliul local al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31 ianuarie 2022; 

 
  Având în vedere: 
-Referatul de aprobare al viceprimarului comunei Gălăuțaș nr.7/190/29.12.2021 şi 

raportul compartimentului de specialitate nr.7/191/29.12.2021;     
-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 12/25.01.2021 privind înființarea 

serviciului ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public De Alimentare Cu Apă și  de 
Canalizare al Comunei Gălăuțaș” ; 

-Hotărârea Consiliului Local al comunei Gălăuțaș nr. 46/28.07.2021 privind darea în 
administrare a serviciului și a sistemului de alimentare cu apă și de canalizare al comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita, către serviciul ”Consiliul Local Gălăuțaș-Serviciul Public de 
alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș”, serviciu public de interes local, 
specializat.  
         -Adresa nr. 5321/28.12.2021 a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș”, serviciu public de interes local, specializat, prin care solicită 
aprobarea prețului unic pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită în comuna 
Gălăuțaș și a tarifului unic pentru canalizare-epurare pentru comuna Gălăuțaș, pentru 
Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul 
Harghita, ca urmare a fișelor de fundamentare, a memoriului tehnico-economic justificativ și 
a cererii nr. 62/23.12.2021 înaintată către A.N.R.S.C.(nr.înreg. A.N.R.S.C. 919454/ 
23.12.2021) pentru avizarea prețului și tarifului unic pentru serviciile de alimentare cu apă și 
de canalizare,  pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei 
Gălăuțaș, județul Harghita; 
 -avizul A.N.R.S.C. nr. 950718/26.01.2022 privind stabilirea prețului și tarifului unic 
pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare, pentru Serviciul Public de Alimentare 
cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul Harghita, înregistrat la Primăria 
comunei Gălăuțaș sub nr. 401/26.01.2022; 

      -Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  

 art. 12 alin. (1) lit i), art. 35 alin. 4  din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apă și de canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile art. 8 alin. (3) lit k), art. 9 alin. (2) lit d) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

  Ordinul ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau 
modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare; 

 Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, proces-
verbal de afișare nr. 9/24/29.12.2021; 
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 Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele și 
circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative, aprobat prin Hotărârea 
Consililului Local Gălăuțaș nr. 27/15.04.2020; 

Avizele cu caracter consultativ  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 
local al comuei Gălăuțaș, respectiv comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, 
agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ,  nr.9/16/2022, comisia de specialitate 
învăţământ, sănătate, cultură, familie, protecţie copii, tineret, sport, protecţie socială şi 
protecţia mediului, nr.10/12/2022, comisia pentru administraţia publică locală, juridică şi de 
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor, nr.  11/17/2022, 

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2 lit. d), alin. 7 lit n), art. 299, art. 139 alin. (3), art. 
196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se aprobă, începând cu data de 1 februarie 2022, prețul unic pentru apa potabilă 

produsă, transportată și distribuită în comuna Gălăuțaș, la nivelul de 3,60 lei/mc, exclusiv 
TVA, potrivit structurii pe elemente de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre 
și Avizului A.N.R.S.C. nr. 950718/26.01.2022. 

Art. 2. Se aprobă, începând cu data de 1 februarie 2022, tariful unic pentru canalizare-
epurare pentru comuna Gălăuțaș, la nivelul de 4,80 lei/mc, exclusiv TVA, potrivit structurii 
pe elemente de cheltuieli cuprinse în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre și Avizului A.N.R.S.C. 
nr. 950718/26.01.2022. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează operatorul 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare al comunei Gălăuțaș, Serviciul Public 
de Alimentare cu Apă și de Canalizare al comunei Gălăuțaș, judetul Harghita. 

Art. 4. (1) Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Gălăuțaș, Instituției 
Prefectului-Județul Harghita, Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de Canalizare al 
comunei Gălăuțaș, județul Harghita”. 

(2) Prevederile prezentei hotărâri se aduce la cunosțința locuitorilor comunei Gălăuțaș 
prin afișare la: sediul comunei Gălăuțaș, sediul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare al comunei Gălăuțaș, județul Harghita-prin grija șefului serviciului, respectiv pe 
site-ul oficial al comunei Gălăuțaș www.primariagalautas.ro.  

 
Gălăuțaș, la 31 ianuarie 2022 
 

Președinte de ședință,           Contrasemnează  pentru legalitate,  
    Consilier local,             Secretarul general al comunei Gălăuţaş 
  ………………………                        ………………………     
      Emil TOMPEA                    Monica-Camelia MORAR 
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