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H O T Ă R Â R E A NR. 69/15.12.2020 

Privind stabilirea preţului la apă potabilă ce se va practica pentru comuna 
Seimeni, Judeţul Constanţa  de către ,,Servicul Public Apă Seimeni”   

 
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă 

ordinară din data de 15.12.2020: 
Luând act de: 

- Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 5589/04.12.2020 a primarului 
comunei Seimeni, ȋn calitatea sa de iniţiator; 

- raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Seimeni, înregistrat sub nr. 5659/08.12.2020;  

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni. 
Luând în considerare : 

- Referatul nr. 369/04.12.2020 și nota de fundamentare a Serviciului Public Apă Seimeni 
nr. 367/04.12.2020, înregistrat la Primăria Comunei Seimeni   sub nr. 5579//04.12.2020 ; 

- avizul Autorităţii  Naţionale de Reglementare pentru  Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice nr. 715160/11.11.2019 privind  stabilirea preţului pentru serviciul de alimentare 
cu apă, pentru Serviciul Public Apă Seimeni, judeţul Constanţa ; 

- Hotărârea Consiliului Local Seimeni nr. 88/31.08.2017 privind reorganizarea 
“Compartimentului Servicii Publice” fără personalitate juridică, din structura aparatului 
de specialitate al primarului comunei Seimeni, județul Constanța, într-un serviciu cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei Seimeni, sub 
denumirea ”Serviciul Public Apă Seimeni”, în conformitate cu dispozițiile art. II din 
Legea  serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, modificată și 
completată prin Legea nr. 224/30.07.2015; 

- prevederile art. 8, alin. (1) şi alin. (3), lit. k) din Legea nr. 51/2006, Legea serviciilor 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare;  

- prevederile  art. 35, alin. (8) din  Legea nr. 241/22.06.2006, legea serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

- Dispoziţiile Ordinului nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire sau 
modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 
canalizare; 

- prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. n) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ. 

În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ: 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1 – Se aprobă preţul pentru apă potabilă produsă, transportată şi distribuită în 

comuna Seimeni, judeţul Constanţa, prin ,,Servicul Public Apă Seimeni” –serviciu cu 



personalitate juridică,din subordinea Consiliului Local Seimeni, la nivelul de 3,50 lei metru 
cub apă, exclusiv TVA, ȋncepând cu data de 01.01.2021.  

Art. 2 – Modificarea prețurilor va fi adusă la cunoștința utilizatorilor cu minimum 
15 zile înaintea începerii perioadei de facturare. 

Art. 3 – Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Serviciul Public Apă 
Seimeni. 

 Art. 4 – Incepând cu data de 01.01.2021, Hotărârea Consiliului Local Seimeni nr. 
16/26.02.2018, iși va ȋnceta aplicabilitatea. 

Art. 5 – Primarul comunei Seimeni, prin compartimentele de specialitate, va 
asigura, cu respectarea actelor normative în materie, aducerea la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza 
adoptării, în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, 
Compartimentului Contabilitate, Serviciului Public Apă Seimeni şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul oficial al instituţiei. 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 7 voturi “pentru”,  voturi“ împotrivă” 3, abţineri 1, 
din numărul de 11 consilieri prezenţi, din totalul de 11 consilieri în funcţie.  

 
        Presedinte de sedinta,                                                 Contrasemneaza pentru legalitate, 

 NONE IONICA                                                            Secretar general  delegat,  
                                                                                                    Ciorbaru Maria Isabela                                                                                                       

 
 
 
 
 
 

 


