
ROMANIA

JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VOLOVAT

comuna Volovat, nr.1334, cod 727615, cod fiscal 444'1239
Tel./fax:0230 4'19504

HOTARARE
privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu
pentru Proiectul regional "Dezvoltarea infrastructurii de apd $i apd uzatd din jude.tul Suceava in
perioada 2014 - 2020"9i mandatarea reprezentantului UATcomuna Volovdlsd suslind gi sd voteze in
Adunarea Generald a Asocialiei Judetene pentru Apd gi Canalizare Suceava(AJAC Suceava)
aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor

Consiliul local alcomunei Volovd!, judelul Suceava;
AvAnd in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 753114.12.2019 prezentat de domnul loan Vicol
primarul comunei Volovit, judelul Suceava;

- Raportul Compartimentului buget-finante,impozite gi taxe,contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Volovdt, judelul Suceava, inregistrat cu

nr.753214.12 2O19

- Avizul consultativ Comisiei de pentru programe de dezvoltare economico- sociale,
buget, finante, administrarea domeniului public ai privat al comunei, gospoddrie comunald,
protectia med iu l ui, tu rism in registrat cu nr.7 534 1 4. 1 2.201 9;

-Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utiliti{i publice,

republicatS,cu modficdrile gi completdrile ulterioare;
-Prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu ap6 gi de canalizare,

republicatd, cu modificirile qi completirile ulterioare;
- Prevederile art. 21 , alin. (1) din Statutul Asocialiei Judefene pentru Api Ei

Canaliza reSuceava;
ln temeiul. afi.. 129 alin.(2) lit. d) ,coraborat cu alin.(7) lit . n), art.139 alin.(1) 9i a

art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTAnAgre:

Art. 1.Se aprobd Planul anual de evolulie a tarifelor conform rezultatelor Analizei
Cost-Beneficiu pentru Proiecful regional "Dezvoltarea infrastructurii de apd gi apd
uzatd din judelul Suceava in perioada 2014 - 2020", prezentat in Anexa nr."l , care
face parte integrantd din prezentahotdrAre.

Art.2. Se mandateazd reprezentantul UAT comuna Volovd!, dl/dna loan Vicol,
primar al comunei,sd suslind si sd voteze in Adunarea GeneralS a Asocialiei Judelene
pentru Ape gi Canalizare Suceava(AJACSuceava)aprobarea Planului anual de evolulie
a tarifelor conform rezultatelor Analizei CostBeneficiu pentru Proiectul regional
"Dezvoltarea infrastructurii de apd gi apd uzatd din judelul Suceava in perioada
2014 - 2020"

Art. 3. Prima Volovdt prin aparatul de specialitate vor aduce la
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