ROMANIA
JUDETUL SIBIU
ORASUL TALMACIU
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR.184 /2011
Privind aprobarea contractului de delegare directa a activitatilor de alimentare cu apa in satul Talmacel
si canalizare in orasul Talmaciu cu localitatile apartinatoare, a listei bunurilor din domeniul public si
privat predate catre SC Apa-Canal Talmaciu SRL, aprobarea tarifului de canalizare din orasul
Talmaciu, a indicatorilor de performanta precum si a Planului de investitii al SC Apa-Canal Talmaciu
SRL pentru perioada 2012-2014.CONSILIUL LOCAL TALMACIU, intrunit in sedinta ordinara din data de 8.12.2011;
Analizand proiectul de hotarare initiat de primarul orasului Talmaciu;
Examinand rapoartele nr.8743/2011 si 8771/2011 intocmite de administratorul SC Apa-Canal Talmaciu
SRL prin care se propune avizarea tarifului de canalizare , a indicatorilor de performanta si a Planului de
investitii pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL pe perioada 2012-2014 si expunerea de motive nr. 8772/2011 a
primarului orasului Talmaciu;
Avand avizul comisiilor de specialitate;
In baza art. 12 lit.i din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si canalizare , cu
modificarile ulterioare si a art.8 alin.2 lit.i din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice
, cu modificarile si completraile ulterioare si a art. 3, art.6, art. 7 si capitolul VI din Ordinul ANRSC 65/2007
privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preturilor/tarifelor pentru serviciile publice
de alimentare cu apa si de canalizare si a HCL 136/2011 ;
In temeiul art.36 alin.2 lit.d, alin.4 lit.c, alin.6 lit.a pct.14 , art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1-Se aproba contractul de delegare directa a activitatilor de alimentare cu apa in satul Talmacel si
canalizare in orasul Talamciu cu localitatile apartinatoare catre SC APA-CANAL TALMACIU SRL, conform
anexei I care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2(1)-Se aproba listele bunurilor din domeniul public si privat transmise in gestiunea SC APA
CANAL TALMACIU SRL, conform anexelor 1, 2 , 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Listele bunurilor vor constitui anexe la contractul de delegare.
Art.3(1)- Se aproba tariful de canalizare de 1,62 lei + TVA /mc de apa epurata , tarif stabilit in baza fisei
de fundamentare ce constituie anexa 5 la prezenta hotarare.
(2)Din pretul aprobat , 3% reprezinta cota de dezvoltare , cota care se depune intrun cont distinct si va
putea fi repartizata numai cu aprobarea Consiliului Local Talmaciu pentru investitii si extinderi retele de
canalizare.
Art.4-Se aproba indicatorii de performanta pentru SC Apa-Canal Talmaciu SRL conform anexei 6 care
face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.5-Se aproba Planul de investitii pentru perioada 2012-2014 privind pe SC Apa-Canal Talmaciu SRL
conform anexei 7 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6- Punerea in aplicare a prevederilor mentionate la art. 3 se va face dupa obtinerea avizului de la
ANRSC Bucuresti.
Art.7-Se imputerniceste primarul orasului Talmaciu sa semneze contractul de delegare gestiune catre
SC Apa-Canal Talmaciu SRL.
Art.8-Indeplinirea prezentei revine primarului si SC Apa-Canal Talmaciu SRL.
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