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  H O T Ă R Â R E A  nr.   20/ 2021 

privind  aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la conducta de apă brută  a  

sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Examinând proiectul de hotărâre nr. 22/27.01.2021, referatul de aprobare nr. 21/27.01.2021 al 

primarului orasului Geoagiu, cu privire la aprobarea tarifului anual pentru serviciul de acces la 

conducta de apă brută  a  sistemului public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș, raportul de 

specialitate al Secretarului nr. 22/ 21.01.2021 și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

consiliului local nr. 23/28.01.2021, nr. 46/28.01.2021 și nr. 69/28.01.2021 ; 

Având în vedere  faptul că  în satul Bozeş, oraş Geoagiu, a fost construit un sistem public de 

alimentare cu apă potabilă pentru care s-a prevăzut captarea apei brute din surplusul de apă brută din 

conducta DN 150 mm - conductă existentă între izvorul Cheile Cibului și uzina de îmbuteliere apă 

minerală din satul Bozeș, proprietatea SC Ape Minerale Băcâia SRL, iar pentru accesul la conducta de 

apă brută proprietarul solicită un tarif anual, care a fost in cuantum de 16.000 lei, fără TVA in 

perioada 2015-2020, iar pentru perioada 2021 – 2025 solicită majorarea cuantumului tarifului de la 

16.000 la 22.000 lei, fără TVA; 

Preluarea apei brute din conducta de la Izvorul Cheile Cibului este singura posibilitate pentru 

funcționarea serviciului public de alimentare cu apă potabilă in satul Bozeș, care  se asigura în regim 

de continuitate  de către operatorul licențiat al serviciului; 

Ținând seama de Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 66/08.02.2018 privind ”Alimentarea 

cu apă a satului Bozeș, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara”: 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 12, art. 14 și 

art. 15 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. ”n”, ale art.139 alin.(1) și ale art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă tariful anual pentru serviciul de acces al  sistemului public de alimentare cu 

apă potabilă din satul Bozeș   la conducta de apă brută de la Izvorul Cheile Cibului, proprietatea SC 

Ape Minerale Băcâia SRL, pentru perioada 2021 – 2025, in cuantum de 22.000 lei, fără TVA. 

    Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Contabilitate; 

- Serviciului Arhitect Șef. 

Geoagiu, 28.01.2021 

        Preşedinte de  şedinţă                                                                          Contrasemnează  

            Achim Sorin Iosif                                                                             Secretar General 

                                                                                                                     jr. Cimpoeşu Maria 

 

 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  14  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri în funcție: 14, consilieri prezenţi: 14, cvorum necesar: 8 


