
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARGEŞ                                                                                    
CONSILIUL LOCAL POIENARII DE MUSCEL                            
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 3/17.01.2023 

privind aprobarea prețului la apa potabilă livrată în comuna Poienarii de Muscel de către Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă al comunei Poienarii de Muscel 

 
 Consiliul Local Poienarii de Muscel  întrunit în ședință extraordinară : 
        Analizând referatul de aprobare nr. 106/11.01.2023  întocmit de către dl. Banzea Ion în calitate de 
inițiator, raportul de specialitate nr. 107/11.01.2023  întocmit de dl. Secretar General, prin care se propune 
aprobarea aprobarea prețului la apa potabilă livrată în comuna Poienarii de Muscel de către Serviciul 
Public de Alimentare cu Apă al comunei Poienarii de Muscel 

Având în vedere: 
- Adresa nr. 968008/09.12.2022 a A.N.R.S.C.  
- Legea nr. 241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările și 

completările ulterioare,  
- Legea nr. 51/2006 - Legea serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și 

completările ulterioare.  
- avizul favorabil al secretarului general al comunei și al comisiilor de specialitate nr.1 și nr. 2 ale 

Consiliului Local; 
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ; 

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (2) lit. e, alin. (4) lit. e, alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 196, 
alin. (1), lit. a, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ, 

 
  

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1. Se aprobă  prețul de 3 lei la apa potabilă livrată în comuna Poienarii de Muscel de către 

Serviciul Public de Alimentare cu Apă al comunei Poienarii de Muscel ,conform Fișei de fundamentare  

(Anexa nr.1 ) până la aprobarea  prin H.C.L. Poienari de Muscel a Strategiei de tarifare aferentă Planului 

de afaceri aprobat în baza Avizului  conform al A.N.R.S.C.  

Art.2  Anexa nr.1 face parte integrantă din prezenta hotărâre . 

Art.3  Prezenta hotărâre va fi afişată şi publicată pentru aducerea ei la cunoştinţă publică , 

comunicată  primarului  ,ANRSC   şi Instituţiei Prefectului  Judeţului Argeş pentru control legalitate 

 

                 Dată astăzi: 17.01.2023 

 

  Preşedinte de şedinţă                  Contrasemnează 

           Minciunescu Ramona-Ionela                                                     Secretar general 

                   Boboc Remus Eduard 

 Nr.consilieri prezenţi : 10 

 Nr. Voturi  -   pentru  : 10 

         - împotriva :0 

          - abțineri :0 
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