ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI
CRISTURU SECUIESC

HOTARAREA Nr.2112017
privind aprobarea valorii estimative a redevenlei datoratd de
S.C. COI\,PANIA AQUASERV S.A. Targu Mures pe anul 2017

Consiliul Local al oragului Cristuru Secuiesc intrunit la gedinla ordinara
lunara la data de I febtuatie 2017:
Avand in vedere proiectul de hoterare al primarului din 31 ianuarie 2017,
referatul compartimentului de administrare a patrimoniului din cadrul Primeriei
oragului Cristuru Secuiesc, precum 9i raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico-sociali, buget, finanle, administrarea
domeniului public $i privat al ora9ului:
Tinand cont de prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de
utilitdti publice, a Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu ap6 9i de
canalizare, a Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, precum gi a
Hotararii Consiliului Local nr. 84/2006 privind aprobarea delegarii gestiunii 9i a
contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare cu ape si canalizare
prin concesiune in oraSul Cristuru Secuiesc:
Pe baza prevederilor art. 36 alin. 6 lit "a" pcl. 14, 44 9i 45 din Legea nr.
21512001 ptivind administratia publicd local6, republicat in temeiul Legii nr.
28612006i

Hoteregte
Art.1. Aproba valoarea estimativd a redevenlei datorate de S.C. COI\,'lPANlA
AQUASERV S.A. Targu Mure$ pe anul 2017, pentru concesionarea serviciilor
publice de alimentare cu ap5 gi canalizare prin concesiune, la suma de 399.000
lei, dupd cum urmeaze:
399.000,00 lei, din care
Total prevezut:
Dobanda
Trimestrul ll
83.000,00 lei
Trimestrul lV
80.000,00 lei
Rate
1 18.000,00 lei
Trimestrul
Trimestrul
1 18.000,00 lei
redeventei
va
fi
supus
unei
revizuiri gi ajusteri anuale in functie
Art.2. Nivelul
de evolutia serviciului datoriei.
Art.3. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hoterari se insdrcineazd
compartimentul de administrare a patrimoniului gi compartimentul de contabilitate,
impozite gitaxe locale din cadrul Primeriei oragului Cristuru Secuiesc.
Art.4. Prezenta hotArare se comunica compartimentului de administrare a
patrimoniului, compartimentului de contabilitate, impozite Si taxe locale, precum $i
cdtre S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Targu Mure$.
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PreQedintele $edintei,
Faluvegi Bartha No6mi

