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REFERAT DE APROBARE 
privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din 
județul Bistrița-Năsăud 

 

 
Având în vedere : 
-adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de alimentare 

cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 714 din 29.07.2021 prin care  se 
solicită Consiliului Local Teaca adoptarea unei hotărîri privind avizarea Caietului de 
sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat 
pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud 

-  caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 
aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 88/2007 

     - prevederile art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 
241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
 

 

            propun aprobarea proiectului de hotărâre care prevede avizarea Caietului de 
sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat 
pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud în forma prezentată. 

  

 

 

PRIMAR  , 

          Muntean Damian Iustian                                                                                    
 
 
 
 

 



   
JUDETUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA 
 Nr.6736 din 29.07.2021 
 

 

 

RAPORT 
privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 

consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud 
 

 

                  Având în vedere : 
 

      - adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și 
canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 714 din 29.07.2021 prin care  se solicită Consiliului Local 
Teaca adoptarea unei hotărîri privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu 
apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-
Năsăud 
               - art. 10 alin. (1), ale  art. 12  alin.( 1), art. 17 și  ale art. 23 alin. (3) din Legea serviciului 
de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările și completările 
ulterioare: 
               - art. 10, alin.(5) și alin. (5^1), ale art. 22 alin.(4) din Legea serviciilor comunitare de 
utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

            - art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006 care 
prevede următoarele: 

      " Desfăşurarea activităţilor specifice serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
indiferent de forma de gestiune aleasă, se realizează pe baza unui regulament al serviciului şi a 
unui caiet de sarcini, elaborate şi aprobate de autorităţile administraţiei publice locale sau, după 
caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare, în conformitate cu regulamentul - cadru, respectiv cu caietul de sarcini - 
cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, elaborate de Autoritatea Naţională de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare 
A.N.R.S.C., şi aprobate prin ordin*) al preşedintelui acesteia. În cazul asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 
regulamentul serviciului şi caietul de sarcini se elaborează în cadrul acestora, se avizează de 
autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ - teritoriale membre şi se aprobă de 
adunările generale."  

 
 

 
PROPUN aprobarea proiectului de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a 
Serviciului din județul Bistrița-Năsăud,  

 

 
 

SECRETAR GENERAL UAT , 

unsaved://LexNavigator.htm/#*)1


         Cioșan Ana 
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