ROMÂNIA
JUDEłUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI Seini
HOTĂRÂREA NR. 61 /2013
Pentru aprobarea Planului anual de evoluŃie a tarifelor unice, perioada 2015-2016
în aria de operare a SC VITAL SA - oras Seini
Consiliul Local al orasului Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 25.11.2013;
Având în vedere:
- Adresa AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru serviciul de apă şi apă uzată ADI-Maramureş,
nr. 496/18.11.2013, privind solicitarea de aprobare a strategiei de tarifare pentru perioada 2015-2016
rezultată în urma analizei efectuate de BERD pentru acordarea creditului către SC VITAL SA, in
vederea cofinantării proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul
Maramureş”.
- Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Economic di n cadrul Aparatului de specialitate al
primarului orasului privind necesitatea aprobării planului de evolutie al tarifelor pentru perioada
2014-2016 in orasul Seini.
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrui Consiliului local Seini.
- Avizul secretarului orasului Seini;
- Proiectul de hotarare
In conformitate cu: - prevederile art. 35 şi art. 44 din Legea Finantelor publice locale nr. 273/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea
acestora pentru obiectivul ConvergenŃă;
- Prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public;
- Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia publică;
- Prevederile art.34, al.5 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr.241/2006
actualizată;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat
între AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramures şi SC VITAL SA Baia Mare aprobat
prin Hotărârea nr.15/2008 a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş;
- Prevederile art.17 pct.c) privind Politica tarifara din Statutul ADI-Maramureş;
In temeiul dispoziŃiilor art.ll, art. 36 alin. (2), lit. ,,e", alin. (7) lit. ,,c", art. 45 alin. (2) lit.“d" şi ,,f",
şi art. 115 alin. (1) lit. ,,b” din Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările
şi completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Planul de evolutie a tarifelor unice, perioada 2015-2016, pentru aria de operare SC
VITAL SA BAIA MARE, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
Art.2.Consiliul Local al orasului Seini se angajează să respecte, pe toată durata pregătirii
proiectului şi a implementării acestuia, prevederile legislaŃiei comunitare şi naŃionale în domeniul
egalităŃii de şanse, nediscriminării, protecŃiei mediului, eficienŃei energetice, achiziŃiiior publice şi
ajutorului de stat.
Art.3. Se mandatează d-na Tulbure Gabriela Florica, reprezentant al UAT Seini să voteze în
Adunarea Generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară ADI- Maramureş, Planul anual de
evoluŃie a tarifelor, 2015-2016 în numele şi pe seama UAT Seini.

Art.4. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte d-na Tulbure Gabriela Florica, primar al orasului Seini .
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃia Prefectului - JudeŃul Maramureş;
- Primarul orasului Seini;
- AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramureş;
- Serviciului urbanism din cadrul Ap. De specialitate al primarului orasului.
- Un exemplar se afiseaza.
Seini la 25.11.2013
Presedinte de sedinta,
Bodea Octavian

Contrasemneaza,
Secretar, Bud Ioan

