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HOTĂRÂRE

REFERITOR LA: Aprobarea modificării tarifului pentru serviciile publice de alimentare
cu apă şi de canalizare practicate de SC IGO SA Caracal.

EXPUNERE DE MOTIVE:
SC IGO SA Caracal are dreptul de a ajusta periodic tarifele pentru plata serviciilor de alimentare
cu apă şi de canalizare în baza unor formule de indexare avizate de Autoritatea de reglementare şi
aprobate de autoritatea administraţiei publice locale.
AVÂND ÎN VEDERE:
- Raportul de specialitate al Direcţiilor din cadrul Primăriei municipiului Caracal;
-Adresa SC IGO SA Caracal nr. 2238/22.04.2008 prin care solicită aprobarea modificării tarifului
pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă în municipiul Caracal şi Colonia Deveselu;
- Nota de fundamentare a SC IGO SA Caracal;
- Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice;
- Legea nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Ordinul Preşedintelui ANRSC nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare
sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului
public de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Avizul nr. 2035/21.04.2008 al ANRSC;
- Contractul de concesiune nr. 5407/1999 încheiat între Consiliul local Caracal - Primăria
municipiului Caracal şi SC IGO SA Caracal;
- Art. 38 alin.6 lit. „a” pct.14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată (r1);
- Avizul Comisiei pentru probleme economice, buget- finanţe;
În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARACAL
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobă modificarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, practicate de SC IGO SA Caracal, începând cu 01.04.2008, conform anexei, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Preţurile la apa potabilă, tarifele la canalizare şi tarifele la epurare ape uzate pentru populaţie
conţin TVA în cotă de 19% , iar pentru rest utilizatori nu conţin TVA.
Preţurile şi tarifele includ o cotă de dezvoltare, modernizare şi retehnologizare de 10%, respectiv
0,17 lei/mc la apa potabilă pentru municipiul Caracal, 0,11 lei/mc la apa potabilă pentru Colonia
Deveselu, 0,03 lei/mc la epurare ape uzate pentru municipiul Caracal şi 0,01 lei/mc la canalizare pentru
municipiul Caracal
Tarifele la canalizare pentru Colonia Deveselu se menţin la acelaşi nivel, respectiv 0,02 lei/mc,
exclusiv TVA, conform avizului nr. 1114/16.03.2007.
Art. 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Art. 3. Direcţia Economică şi SC IGO SA Caracal , vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Primarului municipiului Caracal, persoanelor fizice şi juridice
interesate şi Prefecturii judeţului Olt.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
GEORGETA MINCĂ
CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL MUNICIPIULUI,
GHEORGHE CĂRIGOIU

Nr.64 din
24.04.2008

ANEXĂ
La HCL nr........ ......din...........

Tarif pentru populaţie
lei/mc

Tarif pentru rest
utilizatori lei/mc

Apă potabilă pentru municipiul
Caracal

2,36

1,98

2

Apă potabilă pentru Colonia Deveselu

1,56

1,31

3

Epurare pentru municipiul Caracal

0,37

0,31

4

Canal pentru municipiul Caracal

0,07

0,06

Nr. crt.

Serviciul prestat

1

