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HOTĂRÂREA nr. 43 
privind aprobarea tarifelor pentru prestarea serviciului de apă și canalizare care va fi practicat de 

către SC SECOM SA începând cu data de 01.01.2021 
   

Consiliul Local al Comunei Braniștea, județul Mehedinți, având în vedere: 
- referatul de aprobare al Primarului Comunei Braniștea nr. 5347/22.12.2020; 
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară nr. 666/17.12.2020; 
- prevederile art. 291, alin. 2 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal; 
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice; 
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare; 
- raportul compartimentului de specialitate nr. 5348/22.12.2020; 
- avizul comisiei de specialitate; 

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

HOTĂRĂȘTE 

                                                                                          

           Art. 1 (1) Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciului de apă și canalizare ce vor fi practicate de 
Societatea SECOM SA Drobeta Turnu Severin, începând cu data de 01.01.2021, după cum urmează: 

Apă potabilă:             4,73 lei/m3 pentru populație 

                                                  4,34 lei/m3 pentru restul utilizatorilor  

Canalizare:                 2,62 lei/m3 pentru populație 

                                                  2,40 lei/m3 pentru restul utilizatorilor  

(2) În tariful pentru prestarea serviciului de alimentare cu apă pentru utilizatori casnici, în prețul de 
4,73 lei/mc este inclus TVA de 9%, în timp ce tariful stabilit pentru restul utilizatorilor de 4,34 lei/mc nu 
conține TVA, iar pentru canalizare în prețul de 2,62 lei/mc este inclus TVA de 9%, în timp ce tariful stabilit 
pentru restul utilizatorilor de 2,40 lei/mc nu conține TVA. 

Art. 2 Se aprobă actualizarea Anexei 4 din Contractul de Delegare nr. 20/06.11.2009 cu noile tarife 
aprobate. 

Art. 3 Se împuternicește reprezentantul UAT Braniștea, domnul Blăgniceanu Ionuț, să voteze în 
favoarea adoptării prezentei hotărâri în Adunarea Generală a Asociației. 

 Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Secretarul Comunei Braniștea, județul Mehedinți, 
Instituției Prefectului – județul Mehedinți – în vederea exercitării controlului de legalitate și Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară, va fi afișată la avizierul consiliului local și pe pagina de internet www.branistea.ro. 

 Adoptată astăzi 30 decembrie 2020 în ședință ordinară a Consiliului Local Braniștea cu 11 voturi 
pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri . 
 

                            Președinte de ședință,                                                                    Contrasemnează, 
                                  Consilier local,                                                              Secretar General UAT Braniștea,  
                                   Dobre Milica                                                                             Blăgniceanu Ionuț 
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