ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAȘUL OCNA MUREȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.1
privind însușirea Hotărârii nr.13/2016 a Asociației ,,Apa Alba”privind aprobarea Strategiei de tarifare
pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba, pentru
perioada 2017-2022

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI OCNA MUREȘ, întrunit în şedinţa de îndată la data de
09.01.2017, ca urmare a emiterii dispoziției de convocare nr. 18/06.01.2017 de către primarul orașului Ocna
Mureș, Vințeler Silviu.
Având în vedere: Adresa nr. 7/04.01.2017 a Asociației ,,Apa Alba” înregistrată la Primăria orașului Ocna
Mureș sub nr. 272/06.01.2017, Hotărârea Consiliului local al orașului Ocna Mureș nr. 144/12.07.2016,
Hotărârea nr. 13/2016 a Asociației ,,Apa Alba”, expunerea de motive a Direcției Juridice nr.
318/09.01.2017 coroborate cu prevederile art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a Serviciilor comunitare de utilități publice,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 384/2013 privind aprobarea Ordonanței
Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea și completarea OUG. nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu,
ale Legii nr. 241/2006 a Serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată (r2).
În temeiul prevederilor art.36 alin. 6 litera a) p-ctul 14 și art. 45, art.115 alin. (1) litera b) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE

Art. 1: - Ia act și își însușește Hotărârea nr.13/2016 a Asociației ,,Apa Alba” privind aprobarea Strategiei de
tarifare pentru serviciile de apă și apă uzată furnizate de Operatorul Regional SC APA CTTA SA Alba,
pentru perioada 2017-2022.

Art. 2: - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul orașului Ocna Mureș,
Vințeler Silviu.
Prezenta hotărâre se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
-Biroul urbanism, tehnic, investiţii, construcţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
oraşului Ocna Mureş;
-Asociația ,,Apa Alba”.
Ocna Mureș, 09.01.2017
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN

RED/DACT:G.M.A
EX:5; ANEXE:0;

AVIZEAZĂ,
SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR

Notă: consilieri în funcție:17 ; prezenti:17 ; voturi ,,pentru”:17 voturi ,,contra”:0: abțineri:0
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