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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea modificării preţurilor la apa potabilă distribuită şi a tarifelor la
canalizarea-epurarea apei uzate în municipiul Caracal şi Colonia Deveselu.
EXPUNERE DE MOTIVE:
Modificarea preţurilor la apa potabilă distribuită şi a tarifelor la canalizarea-epurarea apei uzate se
aprobă prin hotărârea consiliului local în baza avizului de specialitate eliberat de ANRSC.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate nr.8143/22.07.2009 al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului
Caracal;
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Prevederile art.12 alin.(1) lit.”i” şi art.35 alin (5) din Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Avizul nr. 4903663/2009 al ANRSC privind modificarea preţurilor/tarifelor pentru serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare practicate de SC IGO SA Caracal;
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 încheiat între Consiliul local Caracal - Primăria
municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal;
- Art. 36 alin.6 lit. „a” pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată (r1) cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget- finanţe;
În temeiul art. 45 (1) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată (r1) cu
modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. (1) Se aprobă modificarea preţurilor la apa potabilă distribuită şi a tarifelor la
canalizarea-epurarea apei uzate în municipiul Caracal şi Colonia Deveselu, conform anexei parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Preţurile la apa potabilă distribuită şi tarifele la canalizarea-epurarea apei uzate
pentru populaţie conţin TVA în cotă de 19%, iar pentru restul utilizatorilor acestea sunt fără TVA.
(3) Preţurile/tarifele includ o cotă de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare de
10%, respectiv:- 0,18 lei/mc la alimentarea cu apă potabilă pentru municipiul Caracal, 0,13 lei/mc la
alimentarea cu apă potabilă pentru Colonia Deveselu, 0,03 lei/mc la epurare ape uzate pentru
municipiul Caracal, 0,01 lei/mc la canalizare pentru municipiul Caracal, 0,002 lei/mc la canalizare
pentru Colonia Deveselu.

Art. 2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii
contrare.
Art. 3. Direcţia Economică din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal ,
vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. - Hotărârea va fi comunicată Instituţiei Prefectului Olt, Primarului municipiului
Caracal, direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal şi SC IGO SA.
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