
 

                    
        R O M Â N I A                                                     
JUDEłUL HUNEDOARA                                     
  MUNICIPIULUI BRAD                                     
     CONSILIUL LOCAL                                        

H O T Ă R Â R E A  NR. 105/2011* 
privind  modificarea preŃurilor - tarifelor  la serviciile publice de alimentare cu apă  potabilă şi de canalizare  

pentru municipiul Brad judeŃul Hunedoara prestate de către SC APA  PROD SA DEVA  
 

 Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
 Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se propune 
aprobarea modificării preŃurilor - tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă  potabilă şi de canalizare  
pentru municipiul Brad, prestate de către SC APA  PROD SA DEVA. 
 łinând cont de adresa nr. 10224/27.06.2011 a SC APAPROD SA DEVA precum şi de Avizul nr. 
1024935-8/15.06.2011 eliberat de Autoritatea NaŃională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilităŃi 
Publice Bucureşti.   

 łinând cont de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului municipiului Brad, precum şi de rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
municipiului Brad.    
 În conformitate cu prevederile  Legii serviciilor comunitare de utilităŃi publice nr. 51/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, a prevederilor art. 34 alin. 5 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi 
de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului Preşedintelui A. N. R. S.C. 
privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preŃurilor/ tarifelor pentru serviciile publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 65/2007, a prevederilor Programului SAMTID aprobat prin OUG nr. 
31/2005 aprobată prin Legea 192/2005 şi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 
cu apă potabilă şi de canalizare nr. 5400/223/05.05.2009 aprobat de fiecare autoritate a administraŃiei publice 
locale componentă a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA PREST” Hunedoara şi a prevederilor 
Memorandumului de finanŃare convenit între Comisia Europeană şi Guvernul României privind asistenŃa 
financiară acordată prin ISPA pentru măsura numărul      2005/RO/16/P/PE/002 aprobat prin Ordinul Ministrului 
FinanŃelor Publice nr. 561/2006.  
 În temeiul prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică şi ale 
art. 36 alin. 2 lit.,,d”, alin. 6 lit.,,a” pct. 14 şi art. 45 din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  

H O T Ă R Ă Ş T E 
Art. 1 - Se aprobă  modificarea tarifelor la apa potabilă şi de canalizare furnizate de către SC APA  PROD 

SA DEVA, începând cu luna septembrie 2011, după cum urmează: 
     PreŃ/Tarif                  PreŃ/Tarif 
          pentru populaŃie              pentru rest utilizatori 
           lei/mc. cu TVA                                lei/mc. fără TVA 
- apă potabilă      3,31              2,67 
- canalizare      1,36              1,10    

 Art. 2 - Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara 
- Primarului municipiului Brad 
- S.C. APA  PROD SA Deva  
- S. C. APA  PROD SA - Centrul OperaŃional Brad 
- A. N. R. S.C. Bucureşti 
- AsociaŃiilor de Proprietari 
- Compartiment ULM  - Primăria municipiului Brad 

 
    BRAD, 31.08.2011                                                                                                                 
           

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                       CONTRASEMNEAZĂ                             
             Sim Mihaela Dorina Marcela          SECRETAR 
                                                                     Galea Mirela 
 
* sistemul de vot : deschis   
cvorumul obŃinut:  14 voturi ,,pentru” , 2 consilieri absenŃi motivaŃi ( Kiszely Fabius Tiberiu şi  Oprişa Ioan Florin ) şi 1 consilier nu 

votează (Podaru Vasile) 


