ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
ORAŞUL CORABIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Ref. la stabilire tarife servicii salubritate
Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 942/18.01.2011 iniţiat de grupul de consilieri
PSD şi PDL;
- Raportul nr. 2853/14.02.2011 şi 3031/16.02.2011 al Serviciului APL şi
ITL;
- Adresa nr. 314/10.01.2011;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 124/29.12.2010;
- Hotărârea Consiliului Local Corabia nr. 125/29.12.2010;
- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Art. 36 (1), (2) lit. d, (6) lit. a pct. 14 din Legea nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul art. 45 (1), (2) lit. c şi 115 (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRÂRE:
Art. 1. – Tarifele practicate de către S.C Aquaterm Sercom SRL sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Nu se anulează taxa de ecologizare, aceasta rămânând aceiaşi ca cea
de la nivelul anului 2010 şi va fi încasată de serviciul specializat din cadrul
Primăriei Corabia, deoarece prin încasarea acesteia de către societate ar creşte
suma plătită de populaţie cu încă 24% (TVA).
Art. 3. – Nivelul redevenţei aplicată în cadrul contractului de concesiune a
serviciilor de utilităţi publice (apă, canal, salubritate, spaţii verzi, administrare
cimitire) va fi de 12000 lei/an pentru toate aceste servicii, plătibile în patru
rate egale, eşalonate trimestrial.
Art. 4. – Perioada de concesionare a serviciilor de utilităţi publice (apă, canal,
salubritate, spaţii verzi, administrare cimitire) se stabileşte la 5 ani.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se va comunica Primarului oraşului Corabia,
Serviciului ITL, S.C Aquaterm Sercom SRL şi Prefectului Judeţului Olt.
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