ROMANIA
JTIDETIJL ILFOV
CONSILTUL LOCAL

ORASI,'LTII OTOPENI

HOTARARE
privind aprobarea
populatie

ui pentru serviciul public de alimentare cu apa, pentru
agenti economici, de pe raza orasului Otopeni,
SC \IEOLIA APA SER\'ICII SRL

al orasului Otopeni, judetul Ilfov, intrunit in

Consiliul

sedinta

ordirLara astazi. 11.04 20

-

Avind in
raportul de speci

hotarire;

al Directiei Buget

-

lnvestitii cu privire la proiectul de

r

expunerea de
a
orasului Otopeni cu privire la proiechrl de
hotarire;
raportul de avi
,al Comisiei pentru Prograrue de Dezyoltctre EconomicoSociale, Buget,
Administralea Domeniului Public si Priv(tt al
Orasului, Semicii, Comert si al Coinisiei pentru Administratie Publica Locala,
Juridica, Aparar Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor
Cetatenilor la proi ctul de hotarare;
avizul A.N.R.S.C. ff . 424865/06.12.2016, privind modificarea pretului pentru
serviciul public
alimentare cu apa din orasul Otopeni, operator S.C. Veolia
Apa Servicii S.R.
adresa nr. D308
.12.2016 aSocretatii Veolia Apa Senricii S.R.L.;
fisa de fundamen
a pretului la serviciul public de alimentar€ cu apa, pentru
populatie si
economici, de pe raza orasului Otopeni, prin operator
Societatea Veolia
Servicii S.R.L.;

,

prevederile Legii
publice, cu modifr
prevederile Legii

5l/2006

-

Legea sewiciilor comunitare de utilitati
e si completarile ulrerioare:
241/2006 - Legea serviciului de alimentare cu apa si de

canalizare, cu
ilb si completarile ulterioare;
prevederile arl. 36 ct. (2) lit. d) din Legea nr. 21512001, Legea administratiei
publice locale,
licata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul
locale, ropublicata, cu

45

difl Legea n. 21512001, Legea administratiei publice
carile si comDletaxile ulterioaxe.

HOTARASTE:

Art.

l.

Se aproba

pretul de 3,85 lei/mc, exclusiv TVA, la serviciul

public de alimentare cu a. pentm populatie si agenti economici. de pe raza orasului
Otopeni, care nu inc
si serviciul de canalizare.
A.rt. 2.
la serviciul publio de alimentare cu apa, pentru populatie
si agenti economici, de pe raza orasului Otopeni va fi aplicat de calre operatorul
serviciului - Societatea eolia Apa Servicii S.R.L. incepind cu data de 15.04.2017 .

Art.

3.

Alt

prevederi contrare isi inceteaza aplicapilitatea.

PRESED
Fard

Contrasemne

SECRETAR,
Lixandru L

