
                                                                                     
 

 

 

 HOTĂRÂRE 
 

privind acordarea unui mandat special d-lui primar  DUMUȚA  AUREL ,  reprezentantul Consiliului Local al 

comunei  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș  

 

Având în vedere Expunerea de motive a primarului comunei, avizul  comisiei de specialitate din cadrul  

consiliului local ,referatul compartimentului de specialitate şi avizul secretarului comunei; 

Tinand seama de adresa nr.288/2018 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru  Gestionarea 

Integrată  a Deseurilor Menajere  Maramures. 

În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati  

publice,republicata, ale Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, republicata, ale Legii serviciului de salubrizarea 

localitatii nr. 101/2006, republicata; 

                         Având în vedere Prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 35 alin.(1)-(8); 

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit."d", alin.6 lit.a pct.9 si 14, ale art.45 alin.2,art.115 lit b din  

Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, 

Consiliului Local al comunei Băiţa de sub Codru , intrunit in sedinta ordinara în  data de 26 IUNIE    2018; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se acordă mandat special domnului primar  DUMUȚA  AUREL ,  reprezentantul Consiliului  
Local al comunei  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș,  să voteze 

strategia tarifară privind creșterea cu 10% a prețului/tarifului, pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare 

furnizate de Operatorul Regional SC VITAL SA, începând cu data de 01.07.2018. 

Art. 2.  Se acordă mandat special domnului primar   DUMUȚA  AUREL ,  reprezentantul Consiliului  
Local al comunei  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară  ADI-Maramureș, să  voteze 

aprobarea actului  adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare,  privind  includerea strategiei aprobate.  
Art.3. Ducerea la  îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează d-lui  DUMUȚA  AUREL ,primarul 

comunei  și ADI-Maramureș  
                          Art. 4. Prezenta Hotarare se aduce la conoştiinţă publică prin afişare şi se comunică: 

- Institutiei  Prefectului Judetului Maramures; 

- Primarului comunei Băiţa de sub Codru; 

                              -  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ADI pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor 

Menajere în Judeţul Maramureş. 

        -     Membrilor asociatiei  ADI Maramures; 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

 

         RUS   VASILE   
          

              Contrasemneaza: 

         Secretarul comunei, 

 

Băiţa de sub Codru        DRAGOŞ TRAIAN 

La  26 iunie   2018.         

Nr.  

 

Notă  

          :Prezenta hotararea a fost adoptata cu un numar de _____   voturi pentru, ____impotriva, ____abtineri. 



           Nr.total consilieri 11 în funcţie  , consilieri prezenti  _11___ 


