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HOTĂRÂREA NR. 3/2011

privind stabilirea şi utilizarea cotei de dezvoltare la activitaţile de apă-canal

Consiliul Local al comunei Dăneşti, întrunit la şedinţa ordinară din data de 18 ianuarie  
2011, convocat prin Dispoziţia nr.1 /2011, emisă de primarul comunei Dăneşti;

Având în vedere expunerea de  motive  depusă  de Operatorul  Regional  S.C.  HARVIZ 
S.A.;

Văzând Hotărârea nr. 7/2009 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Hargita Viz;

În conformitate cu:
- art.  7,  alin.  3-6  din  capitolul  V.  al  Ordinului  65/2007  privind  aprobarea 

Metodologiei  de  stabilire,  ajustare  sau  modificare  a  preţurilor/tarifelor  pentru 
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

- art. 43 alin. 3. din Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor ordonanţei de urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea 
şi  utilizarea  Fondului   de  întreţinere,  în  locuire  şi  dezvoltare  pentru  proiectele  de 
dezvoltare  a  infrastructurii  serviciilor  publice  care  beneficiază  de  asistenţă  financiară 
nerambursabilă din partea Uniunii Europene;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b. şi d., alin. 4 lit a, alin. 6., şi art. 115 alin. 1, lit.  
b,  din  Legea  nr.  215/2001  privind  administraţia  publică  locală,  republicată  şi  cu 
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE: 

ART.1. Se aprobă includerea cotei de dezvoltare în preţurile şi tarifele de apă – canal pe 
anul 2010, justificat prin art. 36, alin. 3 lit. e. din partea I. din contractul de delegare, şi 
art. 7 din Hotărârea 7/2009 a Asociaţiei Hargita Viz.

ART.2. Cota de dezvoltare aplicată va fi în sumă fixă de: 0,15 lei/mc pentru serviciile de 
distribuţie a apei, şi de 0,10 lei/mc la serviciile de canalizare menajeră, în condiţiile legii.
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ART.3. Cota de dezvoltare se va colecta şi se va depozita de Operator într-un cont distinct 
deschis,  iar  fondul  rezultat  din  aplicarea  acestei  cote  va  fi  utilizat  pentru  finanţarea 
reabilitării şi extinderii reţelelor publice de apă şi canalizare. 

ART.4.  Lucrările  de reabilitare  şi  extindere sunt  propuse  de  către  Operator,  şi  vor  fi 
finanţate  (din  cota  de  dezvoltare  sau  din  forţe  proprii)  şi  avizate  de   autorităţile 
administraţiei publice locale implicate.

ART.5. Lucrările de reabilitare şi extindere vor fi executate de către Operator, conform 
prevederilor părţii II., art. 9, alin. 9.1 din contractul de delegare.

ART.6. În situaţia realizării unui proiect cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea 
Uniunii  Europene,  cota  de  dezvoltare  se  va  vărsa  direct  în  Fondul  de  întreţinere  şi 
dezvoltare (Fondul IID), conform art. 37 alin 2, lit. d. partea I. din contractul de delegare, 
şi conform OUG 198/2005.

ART.7. Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează 
primarul  comunei  Dăneşti  prin compartimentul  impozite  şi  taxe al  Primăriei  comunei 
Dăneşti.

Art.8.(1) Prezenta hotărâre se comunică primarului, către SC HARVIZ SA şi Instituţia 
Prefectului Judeţul Harghita.
         (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul Primăriei comunei 
Dăneşti.

Dăneşti, la 18 ianuarie 2011

     PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
Szabó Tibor             Secretar, Both Kinga-Zsuzsánna
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