ROMÂNIA
JUDEŢUL TULCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI
HOTĂRÂREA
nr. 51/11.11.2016
privind modificarea HCL nr. 90/2015 privind stabilirea unor masuri de colectare a sumelor
ce reprezinta pretul apei potabile consummate, furnizata prin serviciul de alimentare cu apa
al Comunei Frecatei;
Consiliul local al comunei Frecăţei, judeţul Tulcea, întrunit în şedinţă ordinară,
legal constituit;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei Frecăţei şi
avizul comisiei de specialitate al Consiliului local Frecăţei;
Ţinând cont de prevederile:
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice – republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), litera ,,b,, şi alin. (4) litera ,,d”, art. 45 şi
ale art. 115, alin. (1), lit. ”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FRECĂŢEI adoptă prezenta hotărâre
Art. 1. Se modifica art. 1 din HCL 90/2015, si se va citi astfel:
”Se stabilesc unele masuri de colectare a sumelor ce reprezint apretul apei potabile
consumate, furnizata prin serviciul public de alimentare cu apa al Comunei Frecatei astfel:
a) Incepand cu data aprobarii prezentei hotarari, in decurs de trei ani de zile , in
fiecare luna se va factura din oficiu cate 0.5 mc de apa potabila doar pentru cetatenii care nu
declara indexul apometrului si care sunt racordati la serviciul public de alimentare cu apa al
comunei;
b) Dupa implinirea termenului mentionat la al. a) in fiecare luna se va factura din
oficiu consumul estimativ lunar avut in anul anterior al apei potabile, doar pentru cetatenii
care nu declara indexul apometrului si care sunt racordati la serviciul public de alimentare
cu apa al comunei.”
Art. 2. Prezenta hotărâre va fi făcută publică prin afişare la sediul Primăriei, va fi
comunicată compartimentului financiar-contabil, precum şi Instituţiei Prefectului – Judeţul
Tulcea.
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, -- „împotrivă”, -- „abţineri”, fiind prezenţi
13 consilieri locali din cei 13 care alcătuiesc Consiliul Local Frecăţei
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