
 
 
                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 
                          p.SECRETAR GENERAL 
                                     BOLOGA Emil - Alin 
                                                     

                                                               PROIECT DE HOTĂRÂRE   
    privind aprobarea unei taxe de furnizare a apei pentru consumatorii racordați la rețeaua de   
                         alimentare cu apă a localităților Vânători, Feleag și Mureni 

 

Consiliul Local Vânători,  județul Mureș întrunit în ședință ordinară, 

 

  Având în vedere referatul de aprobare al Primarului comunei Vânatori și raportul 

administratorului public, înregistrate la nr. 5 din 05.01.2023; 

Ținând cont de: 

-prevederile art.129, alin.(1), alin. (2), lit. b) - d) și lit. d), alin. (7), lit. n) și alin. (14) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-prevederile art. 5, lit. cc), lit. k) și ale art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit. c) din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

Văzând prevederile art. 3, lit. d) și i) din Legea  nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată - 

Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

Luând în considerare prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizată, Legea 

finanțelor publice locale precum și ale cap. VIII – Taxe speciale - art. 484 din Legea  nr. 227/2015, 

actualizată, privind Codul Fiscal, 

În temeiul prevederilor art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul   

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

                                                        HOTĂRĂȘTE: 

Art.1. Se aprobă taxa de furnizare a apei pentru consumatorii persoane fizice și juridice 

racordați la rețeaua de alimentare cu apă a localităților Vânători, Feleag și Mureni, în cuantum de 3 

lei/mc. 

Art.2. Taxa prevăzută la art. 1, se va încasa numai de la persoanele fizice și juridice care sunt 

racordate la rețeaua de alimentare cu apă  a localităților Vânători, Feleag  și  Mureni. 

    Art.3. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei, în 

locurile  publice din localitățile  apartinatoare, precum și prin postarea pe site-ul official al comunei și 

se comunică, prin grija  secretarului general, Instituției  Prefectului  - județul  Mureș.  

          Art.4. Primarul comunei, prin aparatul de specialitate, se încredințează cu ducerea la  

îndeplinire a prezentei.  

                                     PRIMAR 
                              FELEGEAN Mircea - Augustin 


