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H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea normelor de consum în sistem de pausal pentru apa potabila 
livrata populatiei  si apa evacuate de la populatie  de pe raza comunei Bilca  , 

judeţul Suceava 
Consiliul Local al comunei Bilca , judeţul Suceava  ;  
Analizând :-expunerea de motive a primarului comunei Bilca ,înregistrată cu nr. 355 
din 23.01.2013 ; 
-raportul de specialitate a compartimentului juridic , înregistrată cu nr. 362 din 
23.01.2013: 
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru dezvoltare economico socială,buget 
finanţe,administrarea domeniului public şi privat al comunei agricultură,gospodărire 
comunală,protecţia  mediului,servicii şi comerţ,înregistrat sub nr. ………. din 
29.01.2013;  
-raportul favorabil de avizare al comisiei pentru administraţia publică locală, juridică 
şi de disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat 
sub nr. ……. din 29 .01.2013; 
-raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, 
activităţi social-culturale, culte, protecţie copii, înregistrat sub nr. ……….din 
29.01.2013; 
Având în vedere prevederile: 
- Ordinul nr. 29/N din 23.12.1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind  
contorizarea apei si a energiei  termice  la populatie,institutii publice si agenti 
economici; 
Avizul privind  stabilirea  preturilor la apa potabilă  livrata   în comuna Bilca 
,înregistrat cu nr. 238/139 din 7.08.2012 
-hotărârea consiliului local nr. 36 din 29.08.2012 privind aprobarea Regulamentului  
de organizare  şi functionare  a Serviciului de alimentare cu apă  in comuna Bilca  
-art.36 alin.(1) , alin.(6) lit.”a”  pct.14 precum şi ale art. 45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare;  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
Art.1 Se aproba normele de consum in sistem pausal pentru apa potabila livrata 

populatiei si apa evacuate de la populatie ,conform anexei nr.1, care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
  Art.2 .Se aprobă  tariful pentru apa potabila livrata populatie, în suma de 1,70 

lei/mc,conform avizului ANRSC. 
Art.3 Secretarul comunei Bilca  va înainta şi comunica prezenta hotărâre , 

autorităţilor şi persoanelor interesate. 
Art.4.Compartimentul financiar contabil si compartimentul juridic vor duce la 

îndeplinire prezenta hotărâre. 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

CUCIUREAN  GAVRIL 
        Contrasemneaza,  

Secretarul comunei,  
                   TACIUC VIORICA RODICA 

BILCA,30.01.2013   NR. 4        



             
             

 
Anexa la HCL nr. 4 din 30.01.2013 

 
LISTA 

normelor de consum în sistem de pausal pentru apa potabila livrata 
populatiei   si apa evacuate de la populatie de pe raza comunei Bilca  , 

judeţul Suceava 
 

Nr. 
Crt 

Structura  consumatorilor  Baremul de consum   
Apa potabila  

Baremul de 
consum apa 
evacuate  

1. Pentru imobile bransate si 
racordate  la reteaua de 
alimentare   de apă –cu 
instalatii interioare de apă –
persoane fizice  

3,5 mc /persoana 
/luna  

2 lei/persoana 
/luna  

2. Pentru  Şcoala  George Tofan  
Bilca  

0,3 mc /elev/lună  0,30 lei 
elev/luna 

3. Farmacie  5 mc/lună  8 lei/luna  
4 Cabinet Medical Individual 

Suiu Tatiana  
10 mc/ lună  16 lei/luna 

5 Cabinet Medical  SC Soriende 
–stomatologic  

20 mc/lună 16 lei/luna  

6 Magazin fara servire la pahar  20 mc/lună 16 lei/luna 
7 Magazin cu servire la pahar  30 mc /lună  20 lei/luna 
8 Discoteca  30 mc /lună 30 lei/luna 
9 Cămin Cultural  20 mc/lună 16 lei/luna 
10 Posta  3 mc/luna 2 lei/luna 
11 Politia  3mc/ lună 2 lei/luna 
12 Primaria  10 mc/luna 5 lei/luna 
13 Biserica  5 mc/luna 3 lei/luna 
14 Alte persoane juridice 

racordate la reteaua de 
alimentare cu apă 

20mc/robinet /luna 15  lei/luna 

15 Centre de colectare lapte  20mc/robinet /luna 15 lei/luna  
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EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotarare privind scaderea  din evidenta analitica  a creantelor 
fiscal  reprezentind  amenzi  ale debitorilor  persoane  fizice  declarati in stare  

de  insolvabilitate  ori decedati 
 
 
 

                Având in vedere protocolul pe care l-a incheiat institutia noastra si 
administratia fiscala Radauti în anul 2006, atunci s-au inregistrat un numar foarte 
mare de amenzi. 
Sunt persoane  care sunt in imposibilitatea  achitării amenzilor ,deoarce nu au un 
venit lunar, sunt si persoane decedate  şi s-a propus  ca aceste amenzi sa fie trecute 
in procedura de insolvenţă. S-a depistat in acest sens un numar de 22 persoane   cu 
un debit  total de 14.801 lei. 
                 Am initiat un proiect de hotarare   privind  scaderea  din evidenta 
analitica  a creantelor fiscal  reprezentind  amenzi  ale debitorilor  persoane  fizice  
declarati in stare  de  insolvabilitate  ori decedati. 
                Solicit un raport din partea compartimentului financiar contabil   si 
rapoarte favorabile ale comisiilor de specialitate. 

 

 
PRIMAR, 

RUSU ZAHARIE 
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RAPORT  
La proiectul de hotarare privind aprobarea normelor de consum în sistem de 

pausal pentru apa potabila livrata populatiei  de pe raza comunei Bilca  , judeţul 
Suceava 

 
 
 

                Având în vedere prevederile: 
- Ordinul nr. 29/N din 23.12.1993 pentru aprobarea Normativului cadru privind  
contorizarea apei si a energiei  termice  la populatie,institutii publice si agenti 
economici; unde este stabilit normativul cadru   pentru consumul de apa 
Avizul privind  stabilirea  preturilor la apa potabilă  livrata   în comuna Bilca 
,înregistrat cu nr. 238/139 din 7.08.2012 
-hotărârea consiliului local nr. 36 din 29.08.2012 privind aprobarea Regulamentului  
de organizare  şi functionare  a Serviciului de alimentare cu apă  in comuna Bilca  
-art.36 alin.(1) , alin.(6) lit.”a”  pct.14 precum şi ale art. 45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală , republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare;  

                Domnul primar a initiat un proiect de hotarare   privind  aprobarea  normelor 
de consum  in sistem pausal pentru apa  potabila  livrata populatiei si apa evacuate de la 
populatie,umand a se face  contract  pentru fiecare abonat la reteaua de apa. 
                Am intocmit un raport din partea compartimentului juridic  si solicit rapoarte 
ale comisiilor de specialitate. 

 
 

Consilier juridic , 
Crasnean Domnica  


