
CONSILIUL LOCAL ALUNU
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR.42

Privitoare la: aprobarea pentru Serviciul Public de Alimentare cu ApI qi
Canaltzare Alunu a tarifelor de debran;are qi rebrangare de la coloana de
api gi canalizare a utilizatorilor serviciului public de alimentare cu api gi

canalizare, in cazul utilizatorilor riu platnici qi a branqamentelor ilegaleo
persoane frzice qi juridice.

v Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinarb din
data de 28.05.2019,1a care participd un numSr de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri locali in funcfie;

Avand in vedere hotararea Consiliului Local Alunu, Judetul Valcea nr.
16106.03.209, prin care d-na Bumbar Denisa-Maria a fost aleasi presedintele
qedintei pe o perioad6 de trei luni;

Avdnd in vedere:
- adresa Serviciului Public de Alimentare cu Apd qi Canalizare Alunu,

inregistratd sub nr. 155128.03.2019, prin .care pronune aprobarea pentru
Serviciul Public de Alimentare cu Apd gi Canalizare Alunu a tarifelor de
debranqare qi rebran$are de la coloana de ap5 si canalizare a alllizatorilor
serviciului public de alimentare cu apd qi canalizare, in cantl utilizatorilor riu
platnici qi a branqamentelor ilegale, persoane fizice qi juridice. , ::

expunerea de motive ?nregistratd sub nr.5467 107.05:2019 intocmitd de

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. d gi alin.(6), lit. a,
punctul 14 din Legea nr. 2151200I privind adrninistralia publicd 1oca15,

republicatd;
In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr. 21512001 privind administratia

publica locala, republicatb, cu un numdr de l3 voturi pentru, adoptd urmdtoarea:



norAnAnn
,:'

Art.l. Se aprobd pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apd qi
Canalizare Alunu, tarifele de debranqare qi rebranqare de la coloana de api qi
canalizare autilizatorilor serviciului public de alimentare cu apd gi canalizare,in
cazul utilizatorilor rdu platnici qi a branqamentelor ilegale, persoane fizice qi
juridice, astfel:

- Taxd de debranqare - 150 lei;
- Taxd de rebranqare-l50 lei.
Art.2. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 3 Prezerfia hotarare se va comunica: tnstituliei Prefectului-Judelul
Valcea, primarului comunei Alunu, Serviciului Public de Alimentare cu Apd qi

Canalizare Alunu gi se va afiqa la sediul Consiliului Local Alunu, Jud. Vdlcea.

Alunu la:
28.05.2019

Contrasemneazd.,
p. Secretar,

Insp. Daju Iulia-Daniela


