
RO MANIA 
JUDE TUL BISTRITA-NAsAuo 
UAT COMUNA �IEUJ 
PR I M AR 
Nr.428 din 07.02.2023 

AN U N  T 

Primarul comunei $ieut, aduce la cunostinta publica ca la afisierul din cadrul Sediului 

administrativ al Consiliului local al comunei $ieut si respectiv Primaria comunei $ieut �i pe pagina 

de Web: www.primariasieut.ro, s-a afisat 

PROIEC T UL D E  HOTAR AR E 
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. �ieut sa voteze aprobarea Caietului de 

sarcini al serviciului de alimentare cu apa �i de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de 

Alimentare cu Apa �i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

Persoanele fizice si juridice, interesate, pot depune in scris la Primarul comunei $ieut, 

propuneri, sugestii, opinii �i contestatii cu privire la acest proiect de hotarare pana la data de 
20.02.2023 

Proiectul susmentionat se va supune spre analiza, dezbatere �i adoptare, intr-o sedinta a 

Consiliului local al comunei $ieut, pana eel tarziu in data de 31 Martie 2023. 
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ROM.ANIA 
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PRIMAR 

Nr.427 din 07.02.2023 

PRQIECT DE HOTAR.ARE 
privlnd mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. ~ieut sa voteze aprobarea Caietulul de sarcini al 
serviciului de alimentare cu apa ~I de canalizare in judeful Blstrita-Nasaud in Adunarea Generala a 

Asociatiei de Dezvoltare lntercomunltara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul 
Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei $ieut s-a lntrunil in ~edinta ordinara 
Avand in vedere: 
- Referatul de aprobare a Primarului comunei $ieut, in calilate de ini\iator al proiectului de hotarare; 
- Raportul intocmit de viceprimarul comunei $ieut, 
- proieclul de holarare, initial de primarul comunei $ieut; 
- Anuntul privind afi~area proieclului , 
- Procesul-verbal de dezafi~are a proiectului, la sediul Primariei comunei $ieut; 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialilale ale Consiliului Local al comunei $ieut; 
- Adresa nr. 103/07.02.2023 a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu 

Apa ~i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud; 
- Nata de control incheiata la data de 25.11 .2022 de calre Autoritalea Na\ionala de Reglemenlare penlru 

Serviciile Comunitare de utilita\i publice ~i masurile impuse in aceasta; 
- Prevederile art. 7 alin.(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparen\a decizionala; 
- Prevederile art. 6 ~i art. 10 alin.(1) lit. c) din Legea serviciului de alimenlare cu apa ~i de canalizare nr. 

241 /2006 republicata; 
- Prevederile OUG 144 din data de 31 .12.2021; 
- Prevederile art.8 alin. (3) lit.i), art.10 alin.(5), alin.(5"1) ~i art. 22 alin.(4) din Legea nr.51/2006 a 

serviciilor comunitare de ulilita\i publice republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- Prevederile art.5 alin.(2) lit.I), art.18 alin.3 lit.ij ~i art.23 alin.(1) din Statutul Asocia\iei de Dezvoltare 

lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud; 
1n temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) ~i art.196 alin.(1) lit.a) din 

Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare, 

HOTARA~TE 
Art, 1. Se acorda mandat special domnului Ivan Mihai-Gheorghe, primarul comunei $ieut, in calitate de 

reprezentant al Consiliului local al comunei $ieut, sa voteze aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de 
alimentare cu apa ~i de canalizare in jude\ul Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Asocia\iei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

Art.2.-Cu ducerea la lndeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza primarul comunei $ieut, 

Aviz de legalitate, 
Secretar general al comunei ~ieut 

't\ Gotea ~umitru 




