ROMÂNIA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 144
privind acordarea unui mandat special Domnului primar al orașului Ocna Mureș, Silviu
Vințeler, reprezentantul Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în Adunarea generală a
Asociației ,,Apa Alba"
Consiliul Local al orașului Ocna Mureș întrunit în şedinţă ordinară la data de 12.07.2016
Având în vedere: Referatul și raportul de specialitate nr 10658/11.07.2016 ale Biroului Urbanism,
tehnic, investiții, construcții coroborate cu avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al
orașului Ocna Mureș, prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, prevederile art. 16, alin. (3), lit. c) și art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației de
dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba".
În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 litera a) p-ctul 14 și art. 45, art.115 alin. (1) litera b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 - Se acordă mandat special Domnului/ primar al orașului Ocna Mureș, Silviu Vințeler,
reprezentantul Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în Adunarea generală a Asociației de
dezvoltare intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Strategia de tarifare pentru serviciile de apă și
apă uzată furnizate de Operatorul Regional S.C. APA C.T.T.A. S.A. Alba, pentru perioada 20172022, prezentată în tabelul următor:
Strategia
Tarif inițial
2017
2018
2019
2020
2021
2022
3
de tarifare (RON/m )*
Apă
3,01
3,75%
3,75%
3,00%
3,00%
3,00%
7,00%
Apă uzată
2,86
3,75%
3,75%
3,00%
3,00%
3,00%
13,50%
* Tarif fără TVA
Art. 2 - Se acordă mandat special domnului primar al orașului Ocna Mureș , reprezentantul
Consiliului Local al orașului Ocna Mureș în Adunarea generală a Asociației de dezvoltare
intercomunitară ,,Apa Alba", să voteze Actul Adițional nr. 3/2016 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, prezentat în anexa la prezenta
Hotărâre.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului oraşului Ocna Mureş;
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VINȚELER ION

RED/DACT:T.O.M
EX:3; ANEXE:0;

Ocna Mureș, 12.07.2016

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Nota: consilieri in functie:17 ; prezenti 15 ; voturi pentru:13
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Anexă la Hotărârea Consiliului local nr144/12.07.2016
ACT ADIŢIONAL Nr. 3/2016
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare
PĂRŢILE CONTRACTANTE
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ “APA ALBA” cu sediul în Alba
Iulia, str. I.C. BRĂTIANU nr. 1, reprezentată de Preşedintele asociaţiei – Hava Mircea – în calitate
de Autoritate Delegantă, în numele şi pe seama unităților administrativ – teritoriale membre, pe de
o parte
și
S.C. APA CTTA S.A. ALBA cu sediul principal în Alba Iulia , str. V. Goldiş, nr. 3, jud. Alba, în
calitate de Operator, reprezentată de Director general Lazar Viorel, pe de altă parte
În temeiul art. 61 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa
și de Canalizare – Dispozitii generale, încheiat între cele două părți, având în vedere Titlul II –
Capitolul I – Articolul 36 din Contractul de delegare – Dispoziții generale, de comun acord,
părțile, au convenit modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare cu nr. 1900/01.08.2008 la sediul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară ,,Apa Alba” și cu nr. 1969/01.08.2008 la sediul Operatorului astfel:
Art.1.
Anexa 1 - Prețul pentru apă, din Contractul de delegare – Dispoziții speciale - Partea de apă,
se modifică și va avea urmatorul conținut:
Preț 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
3,01
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
7,00 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici
taxa pe valoarea adaugată.
** Prețul este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.2.
Anexa 1 - Tariful pentru canalizare, din Contractul de delegare - Dispoziții speciale - Partea
de canalizare, se modifică și va avea următorul conținut:
Tarif 2016
Creșteri în termeni reali (%)
fără TVA
2017
2018
2019
2020
2021
2022
(lei/mc)
2,86
3,75 %
3,75 %
3,00 %
3,00 %
3,00 %
13,50 %
* Ajustările în termeni reali nu includ inflația în perioada dintre ajustările tarifare și nici
taxa pe valoarea adaugată.
** Tariful este valabil pentru întreaga arie de delegare a Serviciilor și este unic.
Art.3.
Celelalte clauze ale Contractului de delegare rămân nemodificate.
Art.4.
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Prezentul Act Aditional s-a încheiat azi ................................, în 2 exemplare originale.
Autoritate deleganta

Operator

Președinte
Hava Mircea

Director general
Lazăr Viorel
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