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                                            PROIECT 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 
 
 
 
 
            Consiliul Local al comunei Teaca, judeţul Bistrița-Nasaud întrunit in ședință ordinară 

Având in vedere: 
-  adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și 

canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 714 din 29.07.2021 
- Nota de control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice, încheiată în data de 06.11.2020 la sediul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

      -   Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin Ordinul 
ANRSC nr. 88/2007 
      -  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.3/17.09.2008 
      -   Adresa  S.C “AQUABIS” S.A Bistrița nr. 1891/28.07.2021 

- Referatul de aprobare nr.6735 din 29.07.2021 
- Raportul de specialitate nr. 6736 din 29.07.2021 întocmit de Secretarul General al comunei 

Teaca 
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
  

             In conformitate cu prevederile: 
- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- 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 
 
            În temeiul art. 129 alin. (2)  lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
                                                           HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. Se avizează favorabil Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 

consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud, conform 
Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



Art.2. Se mandatează reprezentantul UAT Teaca în Adunarea generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare in Judetul Bistrita- Nasaud, d-nul 
MUNTEAN DAMIAN IUSTIAN – primarul comunei, să aprobe, în numele și pe seama UAT Teaca, 
Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru 
întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud. 

Art.3. Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și 
armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud, aprobat la art. 1 din prezenta 
hotărâre, se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr.3./17.09.2008,  semnat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare in Judetul Bistrita- Nasaud și Operatorul  regional  S.C 
“AQUABIS” S.A  Bistrița.  

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei Teaca, 
prin aparatul de specialitate.  

Art.5.  Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică:  
- Instituției Prefectului Județul Bistrița-Năsăud 
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

in Judetul Bistrița-Năsăud 
- S.C ”AQUABIS” S.A Bistrița. 

 

 
              Inițiator,                                                                                           Aviz de legalitate, 
               Primar,                                                                                            Secretar general, 
 Muntean Damian Iustian                                                                                   Cioșan Ana 
 
   
 
 
 
 
 
 


