
Consiliul Local Orasenesc Seini 
 
 

H O T A R A R E A nr. 8  / 2012 
 

Privind modificarea art. 3 al Hotararii Consiliului local Seini nr. 28/2011 pentru aprobarea Studiului de 
fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a tarifelor si a cofinantarii 

proiectului «Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures» 
aglomerarea Seini ; 

 
 

        Consiliul Local Orasenesc Seini, intrunit in sedinta ordinara la data de 29.02.2012; 
 

        Avand in vedere :-   adresa ADI Maramures nr. 56/2012 cu privire la necesitatea modificarii art. 3 a 
HCL nr. 28/2011 prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici si Studiul de fezabilitate pentru 
proiectul “Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures ” aglomerarea 
Seini ; 
-    Expunerea de motive prezentata de primarul orasului Seini ;  
-    Raportul Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului orasului ; 
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini ; 
- Proiectul de hotarare ;  
- Avizul secretarului orasului. 
          In conformitate cu prevederile art. 35 si 44 din Legea Finantelor publice locale nr. 273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare, HG nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, OG 64/2009 privind gestionarea 
financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, Legii 544/2001 
privind liberul acces la informatiile de interes public, Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, 
prevederile art. 34, al. 5 din Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare nr. 241/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare prevederile art. 17, pct c privind politica tarifara din Statutul ADI 
Maramures ; 
         In baza art. 11, art.36, alin. 1 si 2, lit. e, al. 7, lit. c, art. 45, al. 2, lit. d si f 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 aproba modificarea art. 3 din Hotararea Consiliului local Seini nr. 28/2011 referitoare la 
aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evolutie a 
tarifelor si a cofinantarii proiectului « Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Maramures » aglomerarea Seini  care va avea urmatorul cuprins :  
« Art. 3 Se aproba participarea orasului Seini la cofinantarea proiectului « Extinderea si reabilitarea 
infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Maramures »aglomerarea Seini cu suma de 619.509 lei 
echivalentul a 145.493 Euro, reprezentand  contribuitia proprie la costurile eligibile (1,82% din valoarea 
investitiei si TVA in valoare de 146.140 lei).  
            Art. 2.  Prezenta se comunica :  

 - Institutia Prefectului Judetul Maramures 
 - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara – ADI- MM. 
 - Primarului orasului Seini. 
 - Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
 - Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului. 
 - Un exemplar se afiseaza. 

                                                                                       
Seini la 29.02.2012 
 
 

                 Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza 
                                                                                                                           Secretar,         
                                                                                                                           Bud Ioan  


