
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 

HOTARARE 
privind acordul amplasi'irii ~i acccsului 111 zona drnmului public, pe terc1111ri anate in 

propl'iefafea Comunci Teaca ~i in administrarca Consiliului Local pentru obicctivcle de 
investitii care urmcazil a fl rcalizatc sau amplasafc afcrcutc obicctivului: 

,,Proicetul regional de dezvoltnrc a infrastrncturii de api'i ~i api'i uzati'i din judeful Bistl'ita
Ni'isilud" 111 pcrioada 2014-2020 (2023)" 

Cl 4 - Extimlere re(ele de distrib11(ie ~i ca11a/izare 111 com1111a Teaca ~i a/ime11tare cu apli 111 
com1111e/e Matei, Mila~ ~i Chiochi~ 

Consiliul Local Teaca , jucletul Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta orclinara in data de 

29.06.2021 

A vt'iml 111 vedere: 
- adresa Asocia\iei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa ~i 

canalizare injudetul Bistrita-Nasaud nr. 615/14.06.2021 
- Releratul de aprobare al primarului nr. 5164/2021 , privind acordul amplasarii pe strazile 

locale a obiectivelor de investi~ii aferentc ,,Proiectul regional de dezvoltarc a infrastrncturii 

de api'i ~i api'i uzafil din jude(ul Bistri(a-Ni'isaud" 
- Raportul compartimentului de speeialitate nr. 5196/202 l 
- avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local 

Ill co,~formilale cu : 
- prevederi le Legi i nr.50/1991 privind autorizarea exeeutarii luerari !or de constrncti i, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Legii nr.241 /2006 a serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare, 

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- preveclerile art.22, art.46 Ordonan\ei nr.43/1997, privind regimul drumurilor republieata, 

modificarile ~i completarile ulterioare; 
- preveclerilc art.286 alin.(3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarilc ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr.1294/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

amplasarca lucrarilor edilitare, a st,11pilor pentru instalatii ~i a pomilor in localitatile urbane ~i 
rurale; 

- prevedcrile pozitiilor nr. 7-10 / pag. 866 din Anexa nr. 53- "lnventarul bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei Teaca" a Hotararii Guvernului Romaniei nr. 905/2002 
privind atestarea domeniului public al judetului Bistrita-Nasaud, precum ~i al municipiului, 
ora~clor ~i comunelor din judetul Bistrita-Nasaud, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Proiectul nr. 131 A, intocmit de Asocierea TPF INGINERIE S.R.L. - COMPANIA DE 
CONSULTANT;\ ~I ASISTENTA TEHNICA S.R.L. (CCAT) - T.P.F. GETINSA 
EUROESTUDIOS S.L., bencficiar: S.C. AQUABIS S.A. 

Ju temei11/ art. 129 alin. (I), alin.(2) lit.c) ~i alin. (6) lit. a) ~i art. 196 alin. (I) lit. a) din 
Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Coclul administrativ, cu modifiearile ~i 
completarile ulterioarc, 



HOTARA~TE : 

Art.I. Seda acordul amplasarii ~i accesului 111 zona drum ului public, pe tercnurile allate 
in proprietatea publica a Comunei Teaca ~i administrarea Consil iului Loca l pentru obicct ive le de 
investitii care urme<1za a fi realizate sau amplasate aterentc obiectivului : ,,J>roiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" 111 perioada 20 14-2020 
(2023) Cl 4 - Extindere re{ele de distribu/ie ~·i canalizare i11 co1111111a Teaca .~i a/i111e11tare c11 aprt 

i11 co11111nele Matei, Mila~· Ji Chiochi.>·, conform proiectului nr.131 A, implementat de catre S.C. 
AQUA BISS.A. Bistrita, avand datele de identificare prevazute in Anexa care face partc integranta 
din prezenta hotarare. 

Art.2. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 15 voturi "pcn tru", din 15 consilieri prezenti la 
~ed inta, din 15 consilier i in functie. 

Art.3. Prezenta se comunica cu: 
Consiliul Jucletean Bistrita-Nasaud 
Birou l contabilitate.finante publice din cadru l Primarici Teaca 
lnstitutiH Prcfectului-jude\ul Bistrita-Nasaud 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA, 
MUZUR CAIS CASIN 

Nr. 50 din 29.06.2021 

Contrnrnsemncaza, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

CIO~AN ANA 




