
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ILFOV 

CONSILIUL LOCAL ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 
 

HOTĂRÂREA nr. 11/10.02.2016 
cu privire la modificarea preţurilor şi a tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 

potabilă şi de canalizare pentru comuna Ştefăneştii de Jos, judeţul Ilfov 
 
 

 
Consiliul Local al comunei Ştefăneştii de Jos, intrunit in sedinta ordinara in data de 10.02.2016; 
Având în vedere: 

 Raportul de specialitate a compartimentului de resort; 
 Referatul de specialitate din partea S.C. Euro Apavol S.A 
 Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local; 
 Avizul cu nr. 332004-2 din 29.12.2015 emis de către Autoritatea Naţională de Reglementare 

pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice. 
În scopul asigurării viabilităţii economice a S.C. Euro Apavol S.A.  dar şi interesele utilizatorilor în 

ceea ce priveşte suportabilitatea acestora; 
Tinand cont de prevederile: 

 dispozitiile art. 43 alin. 3, alin. 4 si alin. 5 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice cu nr. 
51/2006 – republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 dispozitiile art. 12, alin. 1 lit. “i” si art. 35 alin. 5, 6 si 8  din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apa si de canalizare – republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

 dispozitiile art. 9 alin. 1  din Ordinul emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru 
Serviciile Publice de Gospodarie Comunala  nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, 
ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

 dispozitiile art. 291 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) lit. g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “d”, alin. 6 lit. “a” pct. 14 si alin. 9 din 
Legea nr. 215/2001 – actualizata, privind administratia publica locala; 

In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 – actualizata, privind administratia publica locala: 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 
potabilă şi de canalizare, după cum urmează: 

A) pentru apă potabilă livrată în comuna Ştefăneştii de Jos: 
a) în cuantum de 2,22 lei/mc - inclusiv TVA, pentru populaţie; 
b) în cuantum de 2,04 lei/mc - exclusiv TVA, pentru rest utilizatori. 

B) pentru canalizare – epurare pentru comuna Ştefăneştii de Jos: 
a) în cuantum de 1,90 lei/mc - inclusiv TVA, pentru populaţie; 
b) în cuantum de 1,58 lei/mc - exclusiv TVA, pentru rest utilizatori. 



Art. 2. Preturile la apa potabila pentru populatie contin T.V.A. in cota de 9% incepand cu data de 
01.01.2016, iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A. 

Art. 3.  Tarifele la canalizare pentru populatie contin T.V.A. in cota de 20% incepand cu data de 
01.01.2016, iar pentru rest utilizatori nu contin T.V.A. 

Art. 4. Directorul General al S.C. Euro Apavol S.A. va asigura îndeplinirea prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 5 -  Secretarul Consiliului Local Ştefăneştii de Jos va face publică prezenta hotărâre şi o va 
înainta Instituţiei Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate. 

 

 

 

PRESEDINTE SEDINTA,                                                      SECRETAR COMUNA, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consilieri prezenti: 12 

Adoptata cu __12__ voturi din 14 consilieri locali in functie. 


