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ROMÂNIA                                                                                                                                                                                      

JUDEŢUL MARAMUREŞ                                                                                                                    

ORAŞUL TAUTII MAGHERAUS 

CONSILIUL LOCAL 

 
                                                                     HOTĂRÂREA 

                                                                     Nr. 135 din 21.09.2022  

privind acordarea unui mandat special  reprezentantului  orașului Tăuții Măgherăuș în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș pentru aprobarea Caietului de sarcini al serviciului 

public de alimentare cu apă şi de canalizare,  delegat către  

Operatorul Regional SC VITAL SA 

 
Consiliul local al oraşului Tăuţii-Măgherăuş întrunit  în şedinţă ordinară la data de 21.09.2022, 

 

Având în vedere: 
 

- Adresa ADI-Maramureș nr. 187 din 12.09.2022; 

- Statutul Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș art. 21(1); 

- OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, art. 91, alin (3) , art. 29 alin.(2) litera d)  

- Prevederile Legii 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare republicată cu 

modificările și completările ulterioare, art. 6; 

- Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată cu modificările și 

completările ulterioare, art. 8  alin.(3), lit f; 
 

In temeiul art. 139, art 196, alin.(1), liera c  din OUG  nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

                                        

                                               HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se avizează favorabil caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, 

consolidat și armonizat, delegat către Operatorul Regional SC VITAL SA; 
 

Art.2.  Se acordă mandat special domnului primar Marinescu Dumitru ,  reprezentantul Consiliului Local al 

orașului Tăuții Măgherăuș  în  Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intrecomunitară ADI-Maramureș, 
să voteze in Adunarea Generală aprobarea Caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă şi de 

canalizare, consolidat și armonizat, delegat către Operatorul Regional       SC VITAL SA. 

 

Art.3.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Orașului Tăuții-Măgherăuș. 
 

Art.4.    Prezenta hotărâre se comunică la: 

                               - Institutia Prefectului Judeţul Maramureş, 
                               - Primarului Orasului Tautii Magherauş, 

                               - ADI - MARAMUREȘ, 

                           -Se publică pe site-ul primăriei orașului Tăuții Măgherăuș. 
  

  

Președinte de ședință, 

Lauran Marin 

                  

 

                                                                                                                                                              

                                                                                       Contrasemnează Secretar general, 

                                                                                                                          Bîndilă Călin-Ioan 

 

 

 

Au fost prezenti 15 consilieri din 15 în functie 

Adoptata cu unanimitate 
Nr.135 din 21.09.2022 

5ex.CL/BCI 


