HCL nr. 159/2008
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA Nr. 159
din 23 decembrie 2008
            cu privire la aprobarea 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 23 decembrie 2008;
            Având în vedere:
           - Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr.22071/2008;
         - Raportul Biroului buget - contabilitate al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 22072/2008;
           - Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
           - Adresa nr. 15153 din 19.11.2008 a S.C. ACET S.A. Suceava.
           - Memoriul tehnico-economic al S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Câmpulung Moldovenesc privind aprobarea modificării tarifului la serviciul de
canalizare-epurare;
           - Avizul nr. 3916 din 11.08.2008 al Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind modificarea
tarifelor la serviciile publice de canalizare-epurare pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc, operator S.C. ACET S.A. Suceava, judeţul Suceava;
            - Art. 8 alin. (2) lit. i) din Legea nr. 51/2006 a Serviciilor Comunale de utilităţi publice;
            - Art. 12 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare;
            - Ordinul nr. 65/2007 a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice pentru aprobarea metodologiei de
stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
            În temeiul art. 36 alin (2) lit. „d”, alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. (1) Se aprobă tarifele pentru prestarea serviciului de canalizare-epurare, începând cu data de 1 decembrie 2008, după cum urmează:
a) tarif pentru populaţie              = 1,67 lei/mc
b) tarif pentru restul utilizatorilor = 1,40 lei/mc.
(2) Tariful aprobat potrivit alin. (1) lit. a) conţine TVA în cotă de 19%; tariful prevăzut la alin. (1) lit. b) nu conţine TVA.
            Art.2. S.C. ACET S.A. Suceava – Agenţia Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Contrasemnează:
SECRETARUL MUNICIPIULUI,

Niga Gheorghe
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