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CONSILIUL LOCAL 

 

HOTARAREA NR. 68 

DIN 14.08.2019 

 

Privind modificarea pretului si tarifului pentru serviciile de alimentare cu apa si de canalizare,  

pentru S.C. Termo-Construct S.A. Sebis, judetul Arad  

 

 

            Consiliul local al orasului Sebis, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara  

            Avand in vedere:  

 - initiativa  domnului consilier local, Sodinca Petru, reprezentantul Consiliului Local Sebis in 

Adunarea Generala a Actionarilor la SC Termo-Construct SA Sebis, exprimata in referatul de 

aprobare inregistrat la nr. 5252/2019 

 - raportul compartimentului de specialitate intocmit de catre d-na Toth Andrea, inspector si d-

na Petrisor Clara, consilier juridic in cadrul Aparatului Permanent de lucru al Consiliului Local 

Sebis, inregistrat la nr. 5253/2019 

 - adresa nr. 325 din 30.07.2019 emisa de SC Termo-Construct SA inregistrata la Primaria 

orasului Sebis la nr. 5087/30.07.2019 

 - Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

 - prevederile art. 35 alin 8 din Legea Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 

241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

 -  avizul comisiilor  de specialitate din cadrul Consiliului local Sebis 

 - prevederile art. 129 alin. 1, 2 lit. d si alin 7 lit. n) din OUG 57/2019 privind Codul 

Administrativ 

           În temeiul art. 139 din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

 

HOTARASTE: 

 

            ART.1.  Se aproba pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita de S.C. 

Termo-Construct S.A pentru orasul Sebis, la nivelul de 3,83 lei/mc, exclusiv TVA. 

 ART.2.  Se  aproba tariful pentru canalizare – epurare practicat de S.C. Termo-Construct S.A 

pentru orasul Sebis, la nivelul de 1,19 lei mc, exclusiv TVA.  

 ART. 3.  Pretul pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita de S.C. Termo-

Construct S.A si tariful pentru canalizare-epurare practicat de S.C. Termo-Construct S.A s-au 

determinat pe baza influentelor primite in costuri pana la nivelul lunii iunie 2019. 

 ART. 4. Cu ducerea la indeplinirea a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Sebis si se comunica cu : 

      -     Serviciul Contabilitate-Buget din cadrul Primariei orasului Sebis  

     -     S.C. Termo-Construct S.A. Sebis 

- Institutia Prefectului-Judetul Arad 
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