ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ã R Â R E A Nr.65/31.08.2017
privind acordarea unui mandat special reprezentantului oraşului Baia de Arieş
în Adunarea generală a Asociaţiei APA ALBA
Consiliul Local Baia de Arieş, întrunit in sedinţa ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primar privind mandatarea
reprezentantului împuternicit al oraşului Baia de Arieş, in A.G.A. Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „APA ALBA să voteze modificarea preţurilor la apă potabilă şi tarifelor la
canalizare; raportul nr. 3760/22.08.2017 al Biroului tehnic; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3;
Având in vedere:
-Solicitarea nr. 282/07.08.2017 a Asociaţiei APA ALBA referitoare la acordarea unui
mandat special Domnului Primar Traian Pandor-reprezentantul împuternicit al oraşului
Baia de Arieş, in Adunarea generală a Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APA ALBA;
-Art. 16, alin. 3) lit. ,,d” şi art. 21 alin. 1) din Statutul Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „APA ALBA”;
-Prevederile art. 35, alin (8) din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, republicată, cu
modificările şi completarile ulterioare, a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
- Strategia de tarifare pentru serviciile de apă şi apă uzată furnizate de Operatorul
regional S.C. APA CTTA S.A, pentru perioada 2017-2022, aprobată prin H.C.L. Baia de
Aries nr. 5/30.01.2017;
-Avizul A.N.R.S.C. nr. 507614 din 31.07.2017 privind modificarea preturilor la apa
potabila şi a tarifelor la canalizare-epurare pe întreaga arie de operare pentru S.C APA
C.T.T.A. S. A Alba, judeţul Alba;
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 2. lit. d), din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
În temeiul art. 45 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. unic: Se acordă mandat special domnului Primar Traian Pandor-reprezentantul
oraşului Baia de Arieş în Adunarea generală a Asociaţiei APA ALBA, să voteze modificarea
preţurilor la apă potabilă şi tarifelor la canalizare, furnizate de Operatorul regional S.C APA
C.T.T.A. S. A Alba, judeţul Alba, conform Avizului A.N.R.S.C. nr. 507614 din 31.07.2017.
Prezenta se va comunica:
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului tehnic;
Serviciului financiar-contabil.
Se afişează la sediul si pe site-ul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 10 voturi favorabile si 2 abtineri,
din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Ignat Maria

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

