
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
CONSILIUL   LOCAL  AL COMUNEI  LIVEZI  
                                               HOTĂRÂRE 
                                          Nr.  07   din 31. IANUARIE .2017  
privind aprobarea noilor tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa 
potabila si de canalizare ajustate  
               Consiliul local  al comunei  Livezi , judetul Bacau , intrunit in sedinta  
ordinara  la data  de 31. 01.2017 
             Avand in vedere prevederile  art.291 alin.1 lit.”b” din Legea nr. 227/ 2015 
privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; 
             Tinand  cont  de Avizul A.N.R.S.C. nr. 423560/22.11.2016 privind 
modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si de 
canalizare; 
            Avand  in vedere   Raportul compartimentului  de  specialitate  nr.  454  din 
26.01.2017 înaintat de dl.  Secretar Neica  Eusebiu . 
            In  baza   Expunerii de motive a Primarului comunei  Livezi  , d-nul Craciun 
Gioni , inregistrat  la   nr.  455    din    26.01.2017 ;  
 In baza dispozitiilor art. 36 (2) lit. „b” si lit. „d” ,art.  45, alin.(1), precum si   
art. 115 , alin.(1) , lit. „ b”  din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 
                                            H O T A R A S T E :    
             Art. 1. Se aproba noile tarife pentru serviciile publice de alimentare cu apa 
potabila si de canalizare si preturile pentru apa potabila livrata din retelele de 
transport , respectiv livrata in alt sistem in vederea redistribuirii , pentru intreaga 
arie de operare, conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 423560/22.11.2016 dupa cum 
urmeaza : 
 
Specificatie  Pret/tarif actual  

Valabil pana la 31.12.2016  
Pret/tarif 
Aplicabil cu 01.01.2017 

 Rest/utilizatori 
Lei/mc 
(fara TVA)  

Populatie  
Lei/mc 
(cu TVA)  

Rest/utilizatori 
Lei/mc 
(fara TVA) 

Populatie  
Lei/mc 
(cu TVA) 

Apa potabila produsa , 
transportata si distribuita 
pentru intreaga arie de 
operare  

3,47 3,78 3,47 3,78(TVA 9%) 

Apa potabila produsa , 
transportata si livrata din 
retelele de transport , 
respectiv livrata in alt 
sistem in vederea 
redistribuirii , pentru 
intreaga arie de operare  

2,10 - 2,10 - 

Canalizare pentru intreaga 
arie de operare  

2,57 3,08 2,57 3,06(TVA 
19%)  



      2. 
 
             Art. 2. Se mandateaza imputernicitul comunei Livezi  dl. CRACIUN  GIONI 
–Primarul  comunei  Livezi   , cu  seria X.C. nr. 844536 , de a vota favorabil in 
sedinta AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Bacau acest punct de pe 
ordinea de zi. 
 
 Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara Bacau – ADIB, Institutiei Prefectului Judetului Bacau, persoanei 
nominalizate la art. 2  a  prezentei hotarari, si va fi adusa la cunostinta publica, in 
conditiile legii. 
 
 
 

PRESEDINTE  DE  SEDINTA  
    CONSILIER            SECRETAR 

COACĂ VASILE -GABI                                                NEICA  EUSEBIU 
 
  
 

Hotararea  a fost  adoptata  cu cvorumul  necesar  , unanimitate   de voturi ,   15 
consilieri  prezenti  din 15   alesi  si validati    ,   15    voturi pentru. 

 
 
 


