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JUDEŢUL ARGEŞ      

ORAŞUL MIOVENI         

CONSILIUL LOCAL        

                              

 

          HOTĂRÂREA  nr. 158 
privind  aprobarea modificării tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare în orașul Mioveni, 

județul Argeș începând cu data 01.10.2021  

 

 
 Consiliul Local al oraşului Mioveni, judeţul Argeş, întrunit în şedinţă ordinară publică, azi 

16.09.2021; 

 Având în vedere: 

- Adresa nr. 14294 /30 07.2021  a Societății  Servicii Edilitare pentru  Comunitate  Mioveni,   

Srl înregistrată la Primăria orașului Mioveni cu nr. 23423/02.08.2021 prin intermediul căreia 

înaintează propunerea de modificare a  tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare în orașul 

Mioveni, județul Argeș începând cu data 01.10. 2021; 

- Avizul favorabil  al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de   

Utilitați Publice nr. 910846/28.07.2021; 

- Referatul de aprobare nr.25158 / 18.08.2021 al Primarului oraşului Mioveni; 

- Raportul de specialitate nr 14.293/30.07.2021 al Societății Servicii Edilitare pentru  

Comunitate  Mioveni,  înregistrat la Primăria orașului Mioveni cu nr 25159 /18 .08.2021 privind 

aprobarea modificării tarifului pentru serviciul de canalizare – epurare în orașul Mioveni, județul 

Argeș începând cu data 01.10.2021; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr.74 din 16.09.2010 prin care s-a aprobat 

înființarea Societății Servicii Edilitare pentru  Comunitate  Mioveni; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr.92 din 16.09.2010 prin care a  fost 

delegat serviciul de apă și canalizare către Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate  Mioveni; 

- Hotărârea Consiliului Local al orașului Mioveni nr.93  din 16.09.2010 prin care a fost 

Aprobat Regulamentul de Funcționare și indicatorii de Performanță ai serviciului de alementare cu 

apă și canalizare; 

-  Prevederile  art 11 alin 3 lit.a-k, art. 12 lit.i, art. 29, art. 35 alin. 5, art. 35 alin. 8  din Legea 

nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa și canalizare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 8 alin. 3, lit. k , art.9, alin. 2, lit.d, art. 43 alin. 1, alin. 2- alin. 5  din Legea 

nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 2- 3, art. 5, art. 6, art. 7 alin. 1, art. 9, art. 16 din Ordinul nr. 65 /2007 privind 

Aprobarea Metodolgiei de stabilire, ajustare sau modificare a preșurilor / tarifelor pentru servicii 

publice de alimentare cu apă și canalizare, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Prevederile art.3, art. 4 și  art. 13 din Legea nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a 

autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 cu modificările și completările 

ulterioare, republicată; 

-  Prevederile din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările 

și completările ulterioare;  

-  Prevederile art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicat; 

        -    Prevederile din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare; 



 

Operatorul Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Mioveni  prelucrează datele cu caracter personal în  conformitate cu   prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

P
ag

e 
 2
 

        -    Prevederile art. 75 alin. 1 lit. b, art.84 alin. 1,3, 4, 5, art. 87 alin. 5, art. 96 alin. 1 – alin. 4, 

art. 129  alin. 1, alin. 2 lit. a, art. 129 alin. 7 lit. n din Ordonanța  de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 

3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 

         Consililiul Local al orașului Mioveni 

       HOTĂRĂŞTE: 

 

             Art. 1. Începând cu data de 01.10.2021 se aproba modificarea  tarifului  pentru canalizare – 

epurare pentru orașul Mioveni, practicat de Societatea Servicii Edilitare pentru Comunitate Mioveni 

Srl de la 3, 10 lei / mc, exclusiv TVA  la nivelul de 4, 34 lei / mc, exclusiv TVA . 

             Art. 2.  Cu data de 01.10.2021 își încetează aplicabilitatea prevederile articolul 1 litera b din  

Hotărârea Consiliului Local  al orașului Mioveni nr. 147/14.08.2021 privind aprobarea modificării 

la distribuție și transportul apa potabilă și a tarifelor de canal – epurare în orașul Mioveni. 

             Art. 3.  Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Local  al orașului Mioveni nr. 147 / 

14.08.2021 privind aprobarea modificării la distribuție și transportul apa potabilă și a tarifelor de 

canal – epurare în orașul Mioveni, rămân neschimbate. 

             Art. 4. Prezenta hotarare poate fi contestata în temeiul și în condițiile Legii nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

            Art.5. Secretarul general al orasului Mioveni, județul Arges, va comunica prezenta 

hotărâre primarului orașului Mioveni,  Societatea  Servicii Edilitare Pentru Comunitate Mioveni Srl, 

pentru ducere la îndeplinire, precum și Instituției Prefectului – Județului Argeș pentru exercitarea 

controlului de legalitate.             

 

 Mioveni: 16.09.2021 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                     CONTRASEMNEAZĂ    

                  CONSILIER LOCAL                                           SECRETAR GENERAL                            

              FÎLFĂNESCU SORIN ION                                             BADEA IONUȚ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


