CÃ¢mpulungenii au datorii de peste 35 de miliarde lei la
Edilul CGA
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Muscelenii nu reuÈ™esc nici în acest an sÄƒ îÈ™i achite datoriile la timp faÈ›Äƒ de servciul
furnizare al apei potabile. Astfel, societatea Edilul CGA din Câmpulung are de recuperat
peste 35 de mliarde lei de la abonaÈ›ii sÄƒi, fie cÄƒ vorbim de persoane fizice, juridice ori
societÄƒÈ›i comerciale.

În capul listei datornicilor se aflÄƒ asociaÈ›iile de proprietari din oraÈ™, având restanÈ›e ce
însumeazÄƒ 2.205.496.63 lei, din care suma de 171.132,35 lei reprezintÄƒ penalitÄƒÈ›ile de
întârziere. Pe locul doi în topul datornicilor la Edilul CGA se situeazÄƒ persoanele fizice ce
deÈ›in apartamente în Câmpulung, aceÈ™tia înregistrând un debit restant de aproximativ 400.
lei, de unde 50.000 lei reprezintÄƒ penalitÄƒÈ›ile de întârziere. De asemenea, nici cei ce locui
la case È™i deÈ›in contracte de prestÄƒri servicii cu Edilul CGA nu au reuÈ™it sÄƒ scape de
Topul celor ce au de dat bani la serviciul de furnizare al apei potabile din zona Muscelui
este încheiat de cÄƒtre societÄƒÈ›ile comerciale din oraÈ™ ce trebuie sÄƒ scoatÄƒ din buzun
câteva milioane mai puÈ›in decât cetÄƒÈ›enii ce au contracte proprii cu Edilul CGA.

Astfel, oamenii de afaceri musceleni trebuie sÄƒ plÄƒteascÄƒ o sumÄƒ de aproape 535.677.51
fiind incluse È™i penalitÄƒÈ›ile. Spre deosebire de locatarii ce fac parte din asociaÈ›ii de
proprietari È™i au deschis acest top al datornicilor, oamenii de afaceri din Câmpulung au
încercat sÄƒ plÄƒteascÄƒ eÈ™alonat din datorii, unele firme achitând chiar È™i sume cuprin
È™i 500 lei pe lunÄƒ. Printre societÄƒÈ›ile datornice la Edilul, putem enumera cunoscutul
restaurant Amada ce are de plÄƒtit 2.000 lei dupÄƒ ce a efectuat o platÄƒ eÈ™alonatÄƒ de 50

În continuare, pe rolul instanÈ›elor de judecatÄƒ din Câmpulung , vor exista mai multe termen
de judecatÄƒ ce au ca obiect recuperarea datoriilor È™i chiar executarea silitÄƒ pentru cei ce
vor plÄƒti serviciile oferite de Edilul CGA.

