
 

Consiliul local orasenesc Seini  
 

 
 

H O T A R A R E A nr. 34 / 2014 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local Seini  

in Adunarea Generala a SC Vital SA Baia Mare 
 

 

Consiliului Local al orasului Seini, intrunit in sedinta ordinara din data de 

28.05.2014; 
 
 

Avand in vedere: - Hotararea Consiliului local Seini nr. 26/2009 prin care activitatea 

Serviciului de apa si canalizare din cadrul SCUP Seini inceteaza fiind preluat de SC Vital 

Baia Mare ca unic distribuitor, HCL nr. 24/2009 prin care s-a aprobat Regulamentul de 

organizare si functionare a Serviciilor publice de alimentare cu apa potabila si de canalizare 

armonizat si consolidate in judetul Maramures; 

- Faptul ca dl. Mararu Ioan, reprezentantul Consiliului local Seini in AGA la SC Vital 

si-a dat demisia.  

- Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini; 

- Proiectul de hotarare; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;  

- Avizul secretarului orasului. 

In temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

In conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati 

publice cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 241/2006 a serviciilor de 

alimentare cu apa si de canalizare cu modificarile si completarile ulterioare, 

In baza art. 36, alin. 1 si alin. 2, lit.d, alin. 6, lit. a pct. 14, art. 45, alin. 3 si art. 115, 

alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
 

 

H O T A R A S T E 
 

Art. 1.  Se desemneaza reprezentantul Consiliului local al orasului Seini in Adunarea 

Generala a SC Vital SA Baia Mare, in persoana d-lui Sabau Dan . 

Art.2. Hotararea Consiliului local Seini nr. 67/2012 prin care dl. Mararu Ioan a fost 

desemnat in AGA la SC Vital SA Baia Mare, se abroga.  

Art. 3. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures; 

- SC Vital SA Baia Mare; 

- Persoanei desemnate; 

- Un exemplar se afiseaza. 
 

Seini la 28.05.2014 

 

         Presedinte de sedinta                                            Contrasemneaza 

    Nistor Octavian                            Secretar, Bud Ioan 


