
 
                   R O M ÂN I A 

JUDEŢUL MARAMUREŞ 

O R A Ş U L  S E I N I 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SEINI 

Str. P-ța Unirii, Nr. 16, Cod 435400 

E-Mail : Primariaseini@Yahoo.Com 

Tel./fax: 0262-491090; 0262-491000 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 63 / 2019 
 

privind aprobarea cofinanțării cu 1 % a Contractului de Asistență Tehnică ,,Sprijin pentru pregătirea 

aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 – 2020 

 

 Consiliul local al oraşului Seini întrunit în şedință ordinară la data de 23.10.2019 

 

 Având în vedere :  

- Adresa nr.223/2019 a Asociației de dezvoltare intercomunitară – ADI Maramureș prin care se 

solicită adoptarea unei Hotărâri privind cofinanțarea cu 1 % a proiectului  ,,Sprijin pentru 

pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 – 2020. 

- Contractul de servicii nr.37/14.02.2018 încheiat între SC Vital SA și Asociația SC EPTISA 

România SRL – EPTISA Servicios de Ingineria SL. 

- Contractul de finanțare POIM nr.222/30.10.2018 ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 – 2020 încheiat între 

MFP – AM și SC VITAL SA. 

- Solicitarea SC VITAL SA prin adresa nr.5341/15.10.2019 privind cofinanțarea Contractului de 

Asistență tehnică. 

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare către 

SC VITAL SA. 

- Expunerea de motive prezentată de Primarul orașului Seini. 

- Proiectul de hotărâre. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Seini . 

- Avizul secretarului general al oraşului Seini. 

          În temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare . 

 Luând în considerare cerințele din ,, Ghidul solicitantului POIM 2014 – 2020, condiții 

specifice de accesare a fondurilor pentru Axa Prioritară 3 – Dezvoltarea infrastructurii de mediu în 

condiții de management eficient al resurselor – Obiectiv specific 3.2 – Creșterea nivelului de 

colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă 

potabilă a populației. 

          În conformitate cu prevederile Legii 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice, 

republicată cu modificările și completările ulterioare, Legii 241/2006 a Serviciului de alimentare cu 

apă și de canalizare, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

  În baza art. 129, al.1, al. 2, lit.d , al.7, lit.k și n  şi art.196, al.1, lit.a din OUG.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

 

 

 



 

 

                                                     H O T Ă R Ă Ş T E 

 
 Art.1. Se aprobă cofinanțarea cu 1 % a proiectului  ,,Sprijin pentru pregătirea aplicației de 

finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Maramureș în perioada 2014 – 2020, în cuantum de 3131,55 lei fără 

TVA. 

 Art.2. Alocarea sumei de 3131,55 lei, fara TVA, se face de la Bugetul local al orașului Seini. 

 

 Art.3. Direcția economic, SC VITAL SA și ADI – Maramureș vor duce la îndeplinire 

dispozițiile prezentei hotărâri. 

 

        Art.4. Prezenta se comunică : 

- Instituției Prefectului Județul Maramureş ; 
- ADI – MARAMUREȘ ;  

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului ;  

- Se publică pe Site. 

 

          Seini la 23.10.2019     

                                                                                                                                                                                               

                 Preşedinte de şedință                                                 Contrasemnează, 

                      Tamași Attila                                                        Secretar general, 

                                                                                                          Bud Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


