ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 21.04.2015,
Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr. 1
pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea
domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebeş,
Raportul nr. 10118/20.04.2015 al Serviciului Juridic si al Directiei Economice
Cererea nr.10118/20.04.2015 a S.C. AQUACARAŞ S.A,
Văzând prevederile art.125 alin. (1),alin. (2) si alin. (3) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare si HCL nr. 102/24.03.2015,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (4), lit.a) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba modificarea art. 1 al HCL nr. 102/24.03.2015 privind esalonarea la
plata a sumelor din dosarul executional nr.21/2015, datorate de S.C.AQUACARAS S.A.
catre bugetul local al municipiului Caransebes si va avea următorul cuprins:
,,Art.1. Se aprobă eşalonarea la plată a sumei de 1.815.273,14 lei, datorată de
S.C. AQUACARAȘ SA bugetului local, conform dosarului execuțional nr. 21/2015, în
următoarele condiții:
- Eșalonarea la plată se acordă până la data de 20 decembrie 2015, pe o durată de
9 luni, în baza unui act autentificat la notarul public, astfel: pentru perioada aprilienoiembrie 2015, suma ce se va achita lunar va fi de 201.697 lei, iar pentru luna
decembrie 2015 suma de plată va fi de 201.697,14 lei.
- Termenul de plată al ratelor de eşalonare este data de 20 a fiecărei luni, plăţile
urmând a fi efectuate în contul Municipiului Caransebeş cont IBAN
RO50TREZ18221A300530XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Caransebeş.
Pentru tranșa aferentă lunii aprilie 2015, plata se va efectua în termen de 10 zile
lucrătoare de la data semnării conventiei de esalonare.
- În cazul în care tranșa aferentă lunii aprilie 2015 nu va fi achitată în termen de
10 zile lucrătoare de la data semnării acordului notarial si respectiv sumele esalonate pe
fiecare luna din perioada mai - decembrie 2015 nu vor fi achitate până în data de 20 a
lunii, adică nu vor fi respectate termenele de plată, precum şi sumele stabilite a fi achitate
în fiecare lună, eşalonarea la plată îşi pierde valabilitatea, iar debitoarea SC Aquacaraș
SA va plăti, cu titlu de penalități, 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, la suma rămasă de
achitat, până la stingerea efectiva a debitului.
- Pierderea valabilităţii eşalonării la plată atrage continuarea formelor de

executare silită pentru sumele din titlul executoriu si pentru penalitatile de intarziere de
0,1%/zi calculate pana la stingerea debitului.
-În cazul în care până la data dispoziţiei de eşalonare s-au achitat parte din
obligaţiile fiscale ale debitorului, acestea vor fi scăzute din ultimele rate de plată”.
Art.2.Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului
Caransebes ,SC AQUACARAS SA si Serviciul Juridic

Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor
art. 48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:
-

Institutia Prefectului Caras-Severin;
Primarul municipiului Caransebes;
S.C. AQUACARAŞ S.A.;
Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
Compartimentul Audit Intern;
Direcţia Economică;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media
locală.
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