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CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

 

 

HOTĂRÂREA NR. ___________/2018 

privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Seini nr. 45/2018 referitoare la stabilirea pretului pausal 

la canalizare in orasul Seini 

 

Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedinţă ordinară la data de 23.08.2018: 

 

           Având în vedere: 

- Faptul ca prin Hotararea nr. 45/2018 s-a stabilit pretul pausal la canalizare in orasul Seini, fara 

sa avem acordul de la ADI – Maramures, respective de la SC VITAL SA Baia Mare;  

- Expunerea de motive, prezentată de primarul oraşului Seini; 

- Proiectul de hotărâre; 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Seini; 

- Avizul secretarului oraşului Seini. 

În temeiul legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică locală 

republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, republicata, cu modificarile ulterioare, HG 348/1993 privind contorizarea apei si a energiei 

termice la populatie, institutii publice si agenti economici, cu modificarile si completarile ulterioare, 

Ordinul nr. 29/1993 pentru aprobarea Normativului - cadru privind contorizarea apei si a energiei 

termice cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile 

si completarile ulterioare, HG 1/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului 

fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 273/2006 privind fmantele publice locale cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

În baza art. 36 alin. 1, al.2, lit.b si d,al.6, pct.14, art.45, al 2, art.115, al.1, lit.b din Legea nr. 

215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art.1. Hotararea Consiliului Local Seini nr. 45/2018 privind aprobarea pretului pausal la 

canalizare in orasul Seini, se abrogă. 

Art. 2. Prezenta se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţul Maramureş;  

- Seviciului Comunitar de Utilitati Publice Seini; 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului; 

- Se afisează. 

  

 

 

  

Seini la 23.08.2018  

Preşedinte de şedinţă,        Contrasemnează  

Secretar, Bud Ioan 

 

 


