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ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL

 
HOTĂRÂREA Nr. 109
din 28 august 2008

            

cu  privire la aprobarea preţurilor la apă potabilă şi tarifelor la canalizare – epurare practicate de operatorul S. C. ACET S.A. Suceava
 Agenţia  Câmpulung Moldovenesc

 
            Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 august 2008;
            Având în vedere:
            - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.13889/2008;
            - Raportul Biroului buget - contabilitate al Primăriei  Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 13890/2008;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
            - Adresele nr. 7835/23.04.2008 şi 9847 din 03.06.2008 a S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Câmpulung Moldovenesc;
            - Memoriu justificativ nr. 1010 din 23.04.2008 al S.C. Acet Suceava Agenţia Câmpulung Moldovenesc privind aprobarea modificării preţurilor şi
tarifelor la apă potabilă şi canalizare – epurare;

- Prevederile Legii Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 51/2006, ale Legii Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr.
241/2006, a Ordinului Preşedintelui ANRSC nr. 65/2007;
            În temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
 

HOTĂRĂŞTE
 

Art.1. Se stabilesc noile tarife aferente serviciilor publice de alimentare cu apă, în condiţiile funcţionării cu două surse de apă Sadova şi
Aeroport, în regim 24 de ore din 24 de ore şi canalizare, după cum urmează:

- preţuri apă potabilă – 1,89 lei /mc, conform anexei nr. 1.
- tarife canalizare - epurare – 0,91 lei /mc, conform anexei nr. 2.
Art.2. (1) Preţurile şi tarifele aprobate conform anexelor nr. 1 şi 2 nu includ T.V.A.
(2) Preţurile şi tarifele aprobate conform art. 1 se aplică începând cu data de 1 august 2008
Art.3. Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                

Chirodea Gavril

 Contrasemnează:
p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

ŞEF SERVICIU,
Erhan Rodica
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