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CONSILIUL  LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR.87 
din 26.11.2009 

privind  avizul favorabil al Consiliului Local cu privire la utilizarea  fondului rezultat din sumele 
încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare de către operatorul serviciului public de alimentare 

cu apă şi de canalizare, SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca 
  
 

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  ordinară în data de 
26 noiembrie 2009;  

Având în vedere adresa nr.7732/2009 a Companiei de Apă Someş SA Cluj-Napoca, prevederile 
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare la SC Compania 
de Apă Someş SA Cluj-Napoca, Expunerea de motive nr.11774/2009 a Primarului oraşului Şimleu 
Silvaniei,  Raportul de specialitate nr.11775/2009 al Serviciului Urbanism, Avizul Comisiei pentru 
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură şi Avizul 
Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea 
lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local ; 

În baza prevederilor Legii nr.241/2006 a serviciului  de alimentare cu apă şi canalizare, cu 
modificările şi completările ulterioare, art.7 alin.3-6 din Ordinul A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind 
aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor/tarifelor pentru serviciile 
publice de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale  art. 36 alin.2 lit.d, alin.6 lit.a pct.14 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul  art.45 alin 1  din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1.Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei avizează favorabil  utilizarea  fondului 

rezultat din sumele încasate în anul 2008, corespunzătoare cotei de dezvoltare, de către operatorul 
serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca, 
exclusiv pentru scopul în care a fost creat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
  

 Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului Şimleu 
Silvaniei, Serviciul urbanism şi Direcţia  Economică. 

 
 Art.3.Prezenta hotărâre poate fi atacată la Tribunalul Sălaj în condiţiile Legii nr.554/2004 

privind contenciosul administrativ, cu modificările şi compeltările ulterioare. 
 
 Art.4.Prezenta hotărâre se comunică cu : 
         - Primarul oraşului Şimleu Silvaniei 
         - Prefectul Judeţului Sălaj  
         - Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca  
         - Serviciul urbanism 
         - Direcţia Economică 
         - Dosar hotărâri. 
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