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HOTĂRÂREA C.L. NR.____/ 28.05.2013 
privind aprobarea taxelor de branşare - debranşare la reŃeaua  

de apă potabilă a comunei 
 
 

 Consiliul Local Găneşti, jud. Mureş, întrunit în şedinŃa ordinară de lucru din 
data de 28.05.2013; 
 Văzând proiectul de hotărâre iniŃiat de conducerea primăriei comunei Găneşti; 
 łinând cont de referatul întocmit de viceprimarul comunei, D-nul Szasz Janos ; 

      În temeiul prevederilor art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraŃia publică locală, republicată cu toate modificările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
        Art.1. Se aprobă tarifele de bază pentru branşarea, respectiv debranşarea la/de 
la reŃeaua de apă potabilă a comunei Găneşti, a solicitanŃilor sau după caz a 
răuplatnicilor, după cum urmează: 

- taxă branşament - rebranşare: 150 lei; 
- taxă debranşare: 100 lei 
Taxa de branşament va fi achitată la data eliberării autorizaŃiei de branşament, 

taxa de debranşare-rebranşare va fi achitată anterior datei executării operaŃiunii de 
rebranşare, după ce în prealabil au fost achitate toate datoriile restante, urmând ca în 
termen de 24 ore de la achitarea taxei şi a datoriilor, autoritatea locală să execute 
operaŃiunea de rebranşare la reŃeaua existentă. 

Debranşarea de la reŃea a utilizatorilor răuplatnici se va face prin dispoziŃia 
primarului, tuturor utilizatorilor care au restanŃă la plată 2 luni calendaristice 
consecutive, după o somaŃie scrisă, în termen de 3 zile de la data primirii acesteia. 
 

        Art.2. Cu respectarea şi ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri s 
eîncredinŃează conducerea primăriei locale. 
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EXPUNERE DE MOTIVE  
 

privind aprobarea taxelor de branşare - debranşare la/de la reŃeaua  
de apă potabilă a comunei 

 

 
 

Szász János, viceprimarul comunei Găneşti, judeŃul Mureş; 

Având în vedere faptul că a luat amploare fenomenul de neplată a apei 

potabile la nivelul comunei, primăria făcând eforturi pentru achitarea facturii de apă 

potabilă, emisă lunar de furnizorul AQUASERV SA, din bugetul local, propun 

stabilirea unei taxe de debranşare-rebranşare pentru consumatorii care au restanŃe de 

2 luni calendaristice consecutive, aplicabilă după somarea în scris în prealabil ai 

acestora, după cum urmează: 

- taxă branşament - rebranşare: 150 lei; 

- taxă debranşare: 100 lei  

 

 
Întocmit, 

SZÁSZ JÁNOS 
 


