ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI
Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815
w w w . l a c u s t e n i . r o

HOTĂRÂREA NR. 27/2014
privind: aprobarea redevenţei lunare pentru bunurile publice concesionate
S.C. APAVIL S.A. Vâlcea
.
Consiliul local al comunei LĂCUSTENI judeţul VÂLCEA, întrunit în şedinţa ordinară din data
13.08.2014, la care participă un nr. de 11 consilieri din nr. total de 11 consilieri în funcţie.
Văzând că dl. Roşca Marian, a fost ales preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de 3 luni;
Având în vedere:
Expunerea de motive nr. 2093/07.08.2014, prezentată de dl. primar Puchin Marin, primarul
comunei Lăcusteni, şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local;
Raportul de specialitate nr. 2094/07.08.2014, al compartimentului contabilitate.;
Avizele comisiilor de specialitate reunite ale Consiliului Local Lăcusteni, care propun dezbaterea
în vederea adoptării proiectului de hotărâre;
Raportul nr. 2208/08.08.2014, de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit
de secretarul comunei;
În conformitate cu prevederile:
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr.1/18.11.2008, cu modificările și completarile ulterioare prin acte adiționale, încheiat între Comuna
Lăcusteni, împreună cu celelalte unități administrativ teritoriale membre ADI APA VÂLCEA, pe de o
parte și S.C. APAVIL S.A. , pe de altă parte, aprobat prin HCL nr.26/13.08.2014;
- art.8, art.9, art.10, și art.30 din Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată;
- art.17, art. 18 al. (2) şi art. 42 al. (1) lit.b din Legea nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare
cu apă şi de canalizare;
- art.4 alin.(2) din OUG n.54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
publică, cu completările și modificările ulterioare;
- at. 2 din O.U.G. nr. 198 / 2005, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de
întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- art. 36 alin. (2) lit. (c), alin. (5) lit. a , alin. (6) lit.a, pct. 14, alin.(9), art.45 și art.123 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare
În temeiul art. 115 alin. 1 lit.b din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată cu completările şi modificările ulterioare, cu 11 voturi “pentru”, adoptă următoarea

HOTĂRĂŞTE
Art.1 – Se aprobă redevența lunară pentru bunurile aparținând domeniului public al comunei
Lăcusteni, concesionate S.C. APAVIL S.A..
Art.2 – Cuantumul redevenței lunare se calculeaza prin aplicarea unui coeficient de 0,015%,
la valoarea bunurilor publice concesionate;
Art.3 – Redevența va fi plătită de către S.C. APAVIL S.A. în termen de 30 de zile de la
emiterea facturii de către autoritatea delegantă, în primele 10 zile ale lunii următoare, pentru redevența
aferentă lunii precedente.
Art.4 – Pentru plata cu întârziere a redevenţei de către operator se datorează majorări de
întârziere, calculate potrivit legislației în vigoare referitoare la colectarea creanțelor bugetelor locale.
Art.5 - Comuna Lăcusteni va vira, în termen de 5 zile, suma încasata de la operator, în contul
deschis pentru disponibilitățile aferente Fondului IID.
Art.6 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul prin
compartimentul contabilitate.
Art.7 - Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, Serviciul
Juridic-Controlul Legalităţii Actelor, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”APA VÂLCEA”, S.C.
APAVIL S.A. Vâlcea şi va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul
propriu, prin grija secretarului comunei.
Lăcusteni, 13.08.2014

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ROŞCA MARIAN
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