ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA DITRĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 34/2019
pentru revocarea Hotărârii nr. 43/2017 privind aprobarea
majorării cotizaţiei comunei Ditrău în ADI REDISZA

Consiliul Local al comunei Ditrău, jud. Harghita, întrunit în şedinţă ordinară la data de
22 mai 2019;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 25/2019 din 24.04.2019 pentru acordarea
unui ajutor individual de minimis pentru S.C. REDISZA S.A. prestatorul serviciului de
alimentare cu apă şi canalizare pe raza administrativ-teritorială a comunei Ditrău, judeţul
Harghita.
Contractul de finanţare încheiat între UAT Comuna Ditrău şi S.C. REDISZA
S.A., înregistrat sub nr. 2309/2019;
Prevederile cap. 3, art. 3.3, lit. „a” din Statutul ADI REDISZA, aprobată prin
Hotărârea Consiliului local Ditrău nr. 43/2008;
Prevederile art. 36, alin. 2, lit. „d” şi ale alin. (6), pct. 14 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, modificată;
prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, modificată şi completată;
raportul compartimetului de specialitate din cadrul aparatului propriu al
primarului comunei Ditrău nr. 2463/2019;
raportul comisiei pentru activităţi economice, buget;
Procesul verbal de afişare al proiectului de hotărâre nr. 2306/2019;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, modificată şi completată;
Cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică locală, modificată şi completată;
în temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE;
Art. 1. La data adoptării prezentei hotărâri se revocă Hotărârea nr. 43/2017 prin care
s-a aprobat majorarea cotizaţiei anuale a comunei Ditrău pentru anul 2017 în ADI
„REDISZA”, la suma de 17 lei/ locuitor.
Art. 2. Valoarea cotizaţiei anuale rămâne cea stabilită în art. 3.3, lit. „a” din Statutul
ADI REDISZA, adică suma de 0,50 lei/locuitor.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ditrău, ADI REDISZA,
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.

