CONSILIUL LOCAL AL ORA.SULUI

TARGU LAPU$

uorAnAnna

N.. ?.4' rzora

privind acordarea mandatului special domnului Mitru LE$E. primar al Orafului Targu LApu$,
ca reprezentant al Consiliului Local al Oratului Targu Ldpug
in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltarc Intercomunitad ADI - Maramures

Consiliul Local al ora;ului Targu Ldpu$. intrunit in tedin(a sa din data de 26.04.2018;
Avdnd in vedere adresa ADI - Maramures nr.2.14/5224/2018, prin care solicita acordarea
unui mandat special domnului Mitru Le|e, avand calitatea de primar al oraqului Tdrgu Llpug, CA
reprezentant al Consiliului Local al oragului Tergu Ldpug in Adunarea Generald a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard ADI Mammures sd voteze stmtegia tarifad privind cresterea cu 10oZ
a pregului/tarifului, pentru seniciile de alimentare cu apa gi de canalizare fumizate de Opemtorul
Regional SC VITAL SA, incepand cu data de 01.07.2018;
In baza att.2l alin.(l) din Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ADI
Maramures:
Confom prevederilor an.35 alin.(l) 9i alin.(S) din Legea nr.241/2006 a serviciului de
alimentare cu apA gi de caLnalizare republicatd. cu modificarile ti completarile uitcrioarel
Avend in vedere prevederile an.8 din Legea m.51/2006 a se iciilor comunitare de utiiitali
publice lepublicatd cu modificdrile gi completArile ultedoare;
Av6nd in vedere avizul secretarului oralului Si al comisiilor de specialitate;
In temeiul prevederilor Legii nr.52l2003 privind transparenla decizionald in administntia
publica. cu modirficariele $i complettuile ulterioare:
ln temeiul art.l6 alin.(2) Lit..,d'. aft.45 alin.(1). alin.(2) $i art.1l5 alin.(1) lit...b" din Legea
215/2001 a administraliei publice locale. republicatd cu modificlrile gi completarile uirerioare,

HOTARASTE:
l\!LL - Se acorda mandat special domnului Mitru LE$E. pdmar a1 Oragului Tdrgu Ldpug.
ca reprezentant al Consiliului Local al Ora5ului Tdrgu Lipuq in Adunarea Generald a Asocialiei de
Dezvoltare Intercomunitard ADI - Maramuret. sa nu voteze strategia tarjfad privind cre$terea cu
10% a prefului/tarifului, pentru serviciile de alimentare cu ap5 9i de canalizare fumizate de
Operatorul Regional SC VITAL SA, incepand cu data de 0l.07.2018.
442. - Se acorda mandat special domnului Mitru Le$e. avand calitatea de primar al
Oragului Targu LApug, ca rcprezentanl al Consiliului Local al ora;ului Targu Laput in Adunarea
Generald a Asocialiei de Dezvollare Intercomunitard ADI - Maramures, sA nu voteze aprobarea
actului adilional la Contractul de delegare a gestiunii sen'iciilor publice de alimentare cu apd 9i de
canalizare, privind includerea strategiei tadfare.
ArtJ - Prezenta se comunicd:
- Primarului ora;ului Targu Lapu$:
- Biroului administraliei publice locale:
- Compafiimentului Administrarea Domeniului Public :ii Privar.
- Asociaiia de Dezvoltare Intercomunitard ADI - Mammure$:
- Vembrilor Asocralr ai ADI VaramureS:
- lnstitufiei Prcfectului - Judelului -Maramureq.
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