ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 180 din 07.12.2016
privind aprobarea extinderii ariei de delegare a serviciului de alimentare cu apă și
canalizare a orașului Tăuții Măgherăuș către SC VITAL SA Baia Mare prin
încredințarea prestării serviciului de canalizare.
Consiliul Local Tăuţii-Măgherăuş întrunit de îndată în şedinţă extraordinară în data de 07.12.2016
Având în vedere:
- Contractul de finantare nr 11052/21.07.2015 pentru proiectul „Canalizare cu statie de epurare
in localitatile Tautii Magheraus, Busag si Merisor , judetul Maramures”, Cod SMIS CSNR-52968 si a
conditionalitatilor asumate de beneficiar orașul Tăuții Măgherăuș, ADI Maramures si Operatorul
Regional SC VITAL SA.
- Hotărârea nr. 13 din 10.08.2016 privind delegarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare
către SC VITAL SA BAIA MARE, aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, precum și a caietelor de sarcini ale serviciului.
- Hotărârea nr. 15 din 29.10.2008 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramureș, prin
care s-a aprobat Contractul de delegare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prin care se
desemnează SC VITAL SA ca operator unic al serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în
UAT membre ale ADI Maramureș.
-Protocoalele din 14.12.2011 și 23.04.2012 încheiate între Orașul Tăuții Măgherăuș și SC VITAL
SA Baia Mare privind predarea-primirea bunurilor concesionate, necesare realizării serviciului delegat
prin sistemul de alimentare cu apă și de canalizare în orașul Tăuții Măgherăuș, județul Maramureș.
-Art 8, 9, 10, 29 și 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare.
-Art 17, 18 , 21-24 și 41 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
-Avizul secretarului oraşului Tăuţii-Măgherăuş,
Conform dispozițiilor art. 36 alin (2), litera b), aliniatul (4), litera f), art. 45 aliniatul (2), litera d),
art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
HOTARASTE
Art. 1 Se aprobă extinderea ariei de delegare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare a orașului
Tăuții Măgherăuș către SC VITAL SA Baia Mare prin încredințarea prestării serviciului de canalizare
și predarea bunurilor ce compun sistemul de utilități publice aferente investiției „Canalizare cu statie
de epurare in localitatile Tautii Magheraus, Busag si Merisor , judetul Maramures”, realizat prin
Programul POS MEDIU 2007-2013 .

Art. 2 Se aprobă lista bunurilor de retur din domeniul public al orașului Tăuții Măgherăuș care vor fi
concesionate către Operatorul Regional SC VITAL SA Baia Mare, in valoare finala de 33.172.110.03
lei ( exclus TVA) prezentate în Anexa 1 care face parte integrată din prezenta hotărâre.
Art. 3 Se împuternicește dl. Primar Ardelean Anton pentru semnarea actului adițional la protocolul de
predare-primire.
Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Tăuţii-Măgherăuş, dl
Anton Ardelean prin serviciul Urbanism și serviciul Financiar-Contabil .
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică la:
- Prefectura judetului Maramures
- ADI MARAMURES,
- SC VITAL SA ,
- DRI CLUJ NAPOCA
- Primarul orasului Tautii Magheraus;
- Se face publică prin afişare
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Au fost prezenti 15 consilieri din 15 in functie
Adoptata cu unanimitate
.
Nr . 180/07.12.2016
5 ex. CL/BCI

