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JUDEŢUL  HUNEDOARA 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 
 

   PROIECT   DE    HOTĂRÂRE NR.__5___/2022 
privind aprobarea preţului pentru apa potabilă şi a tarifului pentru canalizare-epurare  

pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN  HUNEDOARA; 

Având în vedere referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. 20 232 /15.11.2021 

inițiat de președintele Consiliului Județean Hunedoara, domnul Laurențiu Nistor; 

          Analizând: 

 - adresa nr. 16.281/ 11.11.2021 înaintată de conducerea SC  APA PROD S.A  Deva 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Hunedoara sub nr. 19.979 /11.11.2021 privind 

aprobarea preţului pentru apa potabilă şi a tarifului pentru canalizare-epurare pentru aria de 

operare a SC APA PROD SA Deva; 

- Decizia Consiliului de Administrație al  SC  APA PROD S.A  Deva nr. 51/ 18.11.2021 

privind aprobarea propunerii de modificare a prețului pentru apa potabilă şi a tarifului pentru 

canalizare-epurare, pentru aria de operare a SC APA PROD SA Deva; 

- Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 

Publice nr. 916898 /05.11.2021 privind ajustarea prețului şi a tarifului pentru serviciile de 

alimentare cu apă şi de canalizare, pentru întreaga arie de operare, pentru SC APA PROD SA 

Deva, judetul Hunedoara;  

Potrivit Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de 

stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/ tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

În conformitate cu prevederile art.16, alin. (3) lit.d, art.17 lit.c pct.1 şi art.21 alin.(1) din 

Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA, actualizat potrivit 

Hotărârii Consiliului Judetean Hunedoara nr.169/2015; 

Ținând cont de prevederile art. 12 alin.(1) lit. h şi lit.i precum și art.35 alin.(8) din Legea 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Potrivit prevederilor art.2 lit. d, lit. r, precum și art. 9 alin (2) lit. d din Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere contractul de delegare al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

în zona localităților aflate în aria de operare a SC APA PROD SA Deva, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Hunedoara nr. 40/ 2009, cu modificările și completările ulterioare;  

În baza prevederilor art. 173 alin.(5) lit. m din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



Potrivit Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, precum 

și a Procesului Verbal nr. 20376/16.11.2021;  

 În baza prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

 

Art. 1.(1) - Se aprobă prețul pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită pentru 

întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva, la nivelul de 4,44 lei/mc, exclusiv TVA, 

potrivit Avizului ANRSC  nr. 916.898/ 05.11.2021. 

(2) - Se aprobă tariful pentru canalizare - epurare pentru întreaga arie de operare a SC 

APAPROD SA Deva, la nivelul de 3,95 lei/mc, exclusiv TVA, potrivit Avizului ANRSC 

nr.916.898/05.11.2021. 

(3) - Se mandatează reprezentantul UATJudețul Hunedoara în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA să voteze aprobarea 

preţului pentru apa potabilă produsă, transportată şi distribuită şi tariful pentru canalizare-epurare 

pentru întreaga arie de operare a SC APA PROD SA Deva, potrivit dispoziţiilor alin.(1) şi alin.(2) 

ale prezentului articol. 

 Art. 2.(1) - Prezenta se comunică: Instituţiei Prefectului - Judeţul Hunedoara, SC APA 

PROD SA Deva, reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în AGA la Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA şi Serviciului administrarea domeniului 

public şi privat, agenti economici, monitorizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice  prin grija 

Serviciului administraţie publică locală, relaţii publice din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Hunedoara. 

 (2)- Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

          

 

 
   PREŞEDINTE,                                                     AVIZAT 

          Laurențiu Nistor                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 
                          Daniel  Dan 

          
 
 
 
 
 

 
 

 


