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HOTĂRÂREA NR.197
din 18.12.2009
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor Serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
18.12.2009
Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.16382/2009
- Convocarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare
judeţul Arad, conform punctelor de pe Ordinea de Zi, şedinţă ce va avea
loc în data de 22.12.2009, ora 14.00,înregistrată la primăria oraşului
Nădlac sub nr.16481/15.12.2009 ;
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu
modificările şi completările ulterioare
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare de apă şi
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.11, alin.1 şi 2, art.36, alin.2, lit.d, e, alin.5, alin.6, pct.14,
alin.7, lit.c al Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,
agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,
protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi social-culturale, culte,
învăţământ, sănătate şi familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii,
tineret şi sport
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, ca parte
integrantă a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare a Judeţului Arad, pentru întreaga Arie de Delegare, conform Anexei la
prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 10 postată pe siteul http://www.adiac-arad.com/.
Art.2 Se împuteniceşte d-l VASILE CICEAC, reprezentant al oraşului Nădlac,
cetăţean român, născut la data de 25.01.1952 în localitatea Hărniceşti, judeţul
Maramureş, domiciliat în oraşul Nădlac, str. Vasile Lucaciu, nr.91, posesor al C.I.
seria AR, nr.103233, eliberat de Poliţia oraşului Arad la data de 19.02.2002, cu
mandat special să aprobe în A.G.A. A.D.I, în numele şi pe seama Consiliului Local
Nădlac Planul anual de evoluţie a tarifelor pe 5 ani, conform Anexei la

prezenta hotărâre al cărei conţinut se regăseşte şi în ANEXA nr. 10 postată pe siteul http://www.adiac-arad.com/.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
•

primarului oraşului Nădlac

•

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad

•

compartiment administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

•

Consiliul Judeţean Arad

• Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,
Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios.
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