
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  TEACA 
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E – mail primariateaca@yahoo.com 
 
   

     HOTĂRÂRE 

privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Teaca să aprobe în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de  

Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă  

și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional  

a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

 cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 

 

 

 

 

          Consiliul Local al Comunei Teaca, județul Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință  ordinară la data 

de 27.01.2022; 

 

Având in vedere: 

-referatul de aprobare  al primarului comunei Teaca  nr. 396/ 19.01.2022 

-raportul compartimentului de specialitate  nr. 397/ 19.01.2022 

          -Adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – A.N.R.S.C. nr. 950705 

din 14.01.2022 înregistrată la A.D.I. cu numărul 56 din 18.01.2022; 

          -Adresa nr. 59/18.01.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; 

- HCL Teaca  nr. 1/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-

economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la 

apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local Teaca 

să voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin 

Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a 

tarifelor / strategia tarifara și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a 

tarifelor în  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în 

județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008; 

            -Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi apǎ uzatǎ, 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

            -Contractul de finanțare nr.314 din 24.03.2020 pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă potabilă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între Ministerul 

Fondurilor Europene și S.C. Aquabis S.A. Bistrița; 

-Hotărârea nr.2/2014 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea Master 

Planului Județean și a Listei de Investiții Prioritare; 

-Hotărârea nr.3/2015 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea formei 

revizuite a Master Planului Județului Bistrița-Năsăud 2014-2020, varianta februarie 2015, Partea scrisă; 

-Hotărârea nr.1/2018 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind avizul consultativ al 

Studiului de fezabilitate pentru proiectul major finanțat prin POIM 2014/2020; 



-Hotărârea nr.1/2020 a Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) 

pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud”, 

finanțat prin POIM 2014-2020; 

-avizul  Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 

 

În conformitate cu prevederile: 

            - art.18 alin.3) lit.a), c), d) si art. 23 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud; 

            - art. 64 din Legea nr.24/2000, republicată, privind Normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative; 
        - art.8 alin.(1), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) și art.9 alin.(1) lit.a) și b) și art.10 alin.(5) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

        -  art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.l), art.15 alin.(1) lit.f) şi ale art.35 alin.(2)-(4) din Legea 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

‑ HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

       -  OUG 144 din data de 31.12.2021 privind modificarea şi completarea Legii serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006; 

În temeiul art.129 alin.(2) lit. d)  coroborat cu alin.(7) lit. n), art.139 alin.(1) și   art.196 alin.(1) 

lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

     HOTĂRĂȘTE: 

 

         Art.1. Se acordă mandat special domnului primar Muntean Damian Iustian, în calitate de 

reprezentant al comunei Teaca, în Adunarea Generală a Asociației, să voteze în Adunarea Generală a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în 

județul Bistrița-Năsăud aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 

2018-2025 actualizat (ca parte a Strategiei de tarifare), precum modificarea prin Act adițional a 

Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în judeţul 

Bistriţa-Năsăud nr.3 din 17.09.2008. 

Art.2. Prezenta hotarare a fost adoptata  cu un numar  de 14 voturi  „pentru”  din 14 consilieri 

prezenti  şi  15 consilieri în funcție. 

         Art.3.  Prezenta hotarare se  aduce la cunoștință publică și se comunica cu: 

 - Institutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaud 

- Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare în 

județul Bistrița-Năsăud 

 - Primarul comunei Teaca 

 

                                                   

                Președinte de ședință, Contrasemnează, 

                        Vultur  Ilie                                                       SECRETAR GENERAL U.A.T., 

                                                                                                                      Cioșan Ana 
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