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 HOTĂRÂREA Nr.66
din 31 octombrie 2022

privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei RECEA în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI-Maramures, pentru aprobarea Caietului de sarcini al

serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, delegat către
Operatorul Regional SC VITAL SA

 Consiliului Local al comunei RECEA  întrunit în sedinţa ordinară din data de 31 octombrie 2022;
 Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de  dl. primar, referatul de aprobare,  raportul

compartimentului de gospodărire comunală și protecția mediului, avizul secretarului general şi avizul
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2 – pentru agricultură, juridică și de  disciplină, amenajarea
teritoriului, urbanism,protecţia mediului şi turism

Existând adresa nr.187/2022 a Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară pentru apă și canalizare ADI
Maramureș, prin care se solicită să se avizeze prin HCL  Caietul de Sarcini și să acordați mandat special
reprezentantului UAT – ului în Adunarea Generală a ADI Maramureș pentru a vota aprobarea acestuia;

În conformitate cu prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,

ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)  Hotărârea nr.55/18.09.2008, privind asocierea comunei Recea, prin Consiliul Local al comunei

Recea, la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ADI Maramures;
d)  Hotărârea nr.55/18.09.2008, privind insusirea Actului Constitutiv si al Statutului modificat  al ADI

Maramures, la care comuna Recea, este asociata;
f)  Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice; Legii 241/2006 privind serviciul de

alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare;
În temeiul prevederilor art.132,  art.139 și art.196 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019

privind Codul Administrativ, modificată;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:

Art.1. – Se avizează favorabil Caietul de sarcini al serviciului public de alimentare cu apă și de
canalizare, consolidat și armonizat,  delegat către Operatorul Regional SC VITAL SA;

Art.2. – Se acordă mandat special domnului primar Pavel Octavian reprezentantul Consiliului
Local al comunei Recea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ADI-
Maramureș, să voteze în Adunarea Generală aprobarea Caietului de Sarcini al serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat, delegat către Operatorul Regional SC
VITAL SA;

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei  Prefectului Judeţului Maramureş,
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ADI Maramures, Membrilor asociaţi  ADI Maramureş și
Primarului și Secretarului general al comunei Recea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ     Contrasemnează
             Marian-Adrian NEMEȘ                              Secretar general

                  Maria PETRUŞ

Recea la 31 octombrie  2022
Consilieri total – 15, Nr. Consilieri prezenți 14
Hotărâre adoptată cu: 14  voturi pentru
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