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HOTĂRÂRE 

NR.35 din 15.09. 2016 

privind cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii 

serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare 
în comuna IBĂNEŞTI, Judeţul Mureş 

 

 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş: 
 

Având în vedere: 
- Expunerea de motive a primarului comunei Ibăneşti, înregistrată  sub 

nr.8861 din data de 09.09.2016; 
- Raportul de specialitate al Compartimentului de specialitate, înregistrat 

sub nr.8840 din data de 08.09.2016; 

 - prevederile art.3 alin.(1), art. 8, alin. (1) şi alin.(3) din Legea 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;  
 - prevederile art.12, alin. (1) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare 
cu apă ;i canalizare, republicată; 

 - prevederile art.177 din Ordin nr. 88/2007 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
 - prevederile art.177 din Regulamentul propriu Serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare al Comunei IBĂNEŞTI aprobat prin HCL nr. 31/15.09.2016; 
  

 - prevederile art. 36 şi art.45 din Legea 215/2001 a administratiei publice 
locale republicată, cu  modificările şi completările ulterioare; 
  

Hotărăşte: 
 

Art.1  Se aprobă următoarele: 

 
a) Cantitatea de apã uzatã evacuatã de utilizatorii casnici, stabilitã în cadrul 

contractului de furnizare a serviciului, reprezintã o cotã procentualã de 
80% din cantitatea totalã de apã rece furnizatã; 
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b) Cantitatea de apã evacuatã de cãtre celelalte categorii de utilizatori se 

considerã a fi egalã cu cantitatea de apã consumatã. Fac excepţie 
utilizatorii la care specificul activitãţilor face ca o cantitate de apã sã 
rãmânã înglobatã în produsul finit, caz în care debitul de apã uzatã 

evacuatã se va stabili prin mãsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de 
calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator; 

c) Utilizatorii care se alimenteazã din surse proprii şi care evacueazã apã 

uzatã în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza 
contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de 

mãsurare sau determinare a cantitãţilor evacuate. 
Art.2 Orice prevederi contrare prevederilor preyentei hotărâri, se abrogă. 
Art.3 Prezenta hotărâre se aduce la îndeplinire de către Primarul comunei 

Ibăneşti. 
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului UAT: 

Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş pentru verificarea legalităţii, Primarului 
comunei Ibăneşti, Compartimentului Financiar Contabil Impozite şi Taxe şi se va 
aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa 

www.ibanesti.ro. 
 

                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                                  Ciorăneanu Ştefan                                  Contrasemnează, 

                                                                             p. Secretar, 

                                                                                           Man Ancuţa-Nicoleta       
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