
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI  
 
 

HOTĂRÂRE  
privind stabilirea și aprobarea unor tarife pentru serviciile conexe  

Serviciului public de canalizare a Comunei Suseni 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, în şedinţa ordinară din data de 23 septembrie 
2014; 

Având în vedere Expunerea de motive al Primarului Comunei Suseni nr. 2261/2014 cu 
privire la stabilirea și aprobarea unor tarife pentru servicii conexe Serviciului public de 
canalizare a Comunei Suseni;  

Raportul de specialitate al Secretarului Comunei Suseni nr. 2262/2014; 
Văzând Raportul de avizare nr. 47/2014 al Comisiei economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism; 
Luând în considerare prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 14/2005 privind înfiinţarea 

Serviciului public de canalizare a Comunei Suseni;  
- art. 8 alin. ) litera j), art. 43 alin. 8) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilități publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 12 alin. (1) litera i) din Legea nr. 241/2006, a serviciului de alimentare cu apă 

potabilă și de canalizare, 
- Ordinului nr. 88/2007, pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare, art. 142 şi următoarele; 
- art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Respectând  prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală; 
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct.14) şi 

art.45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
HOTĂRĂŞTE 

Art.1. Se stabilesc și se aprobă tarifele pentru serviciile conexe Serviciului public de 
canalizare a Comunei Suseni, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
Comunei Suseni. 

Art.3. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului comunei, se comunică Primarului, 
Comunei Suseni, Serviciului public de canalizare a Comunei Suseni, Instituției Prefectului 
Județului Harghita și se aduce la cunoştinţă publică. 
  
Nr. 51 
din 23 septembrie 2014 

 
Preşedinte de şedin ţă     Contrasemneaz ă 

              Secretar  
        György Zsolt      Kovács Ileana Éva 



CONSILIUL LOCAL al Comunei Suseni   ANEXA la HCL nr . 51/2014 
 
 
 
 
 
1. TARIFE ELIBERARE AVIZE TEHNICE 
 
 
Nr. 
Crt.  

Denumirea avizului U/M Valoare  
 

1. Aviz de principiu pentru obţinerea autorizaţiei de 
construire 

lei/aviz 50 

2. Prelungire aviz de principiu: aviz branşare racord 
canalizare 

lei/aviz 20 

3. Aviz definitiv de racordare la reţeaua publica de 
canalizare  

lei/aviz 250 

4. Aviz de debranşare de la reţea de canalizare lei/operaţie 75 
    
 
 
 
 
   
 

 
Preşedinte de şedin ţă     Contrasemneaz ă 

              Secretar  
        György Zsolt      Kovács Ileana Éva 

 
 


