
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI TEACA 
Nr. 69 /202 1 

PROJECT DE HOT A.RARE 
privind aprobarea prelungirii dclegarii gestiunii Serviciului de canalizare din comnna Teaca 

catre operatorul S.C. AQUABJS S.A 

Consiliul Local al Comunei Teaca,judeful Bistrita-Nasaud, intrunit in ~edinta ordinara 

Avand in vederc: 
-referatul de aprobare al primarului comunei Teaca nr. 8498/ 202 I 
-raportul compartimentului de specialitate nr. 8499/2021 
-adresa nr.1019/2021 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru servicii de alimentarc 

cu apa ~i de canalizare in judetul Bistrita-Nasaucl 
- HCL Teaca nr. 19/2014 privind concesiunea exclusiva, pe o perioada de 5 ani , asupra 

bunurilor din domeniul public al Comunei Teaca care constituie sistemul de canalizare al comunei 
- HCL Teaca nr. 14/20 14 privind incheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apa ~i de canalizare cu operatorul SC Aquabis SA, Bistrita, pe o durata de 30 
an1 

-avizul Comisiilor de specialitate din caclrul Consiliului local 
in conformitate cu prevederile: 
- art. IO ~i art. 30 din Legea serviciilor publice comunitare cu nr. 51/2006, cu modificarile ~i 

complctari le ulterioare; 
- art. 17, 18 alin. (2), art.21-24 ~i art. 42 alin. (I) din Legea serviciilor publice de alimentare cu 

apa ~i canalizare nr. 241/2006, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- art. 129 alin.(2) lit. d) , alin. (7) lit. s) din O.U.G. nr. 57/ 20 19 privind Codul adm inistrative, 

cu modificarile ~i completarile ulterioare. 
in tcmciul art.139 alin.(I), coroborat cu art. 196, alin.(l) lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOT A.RA.~TE: 

Art.1 Sc aproba prelungirea delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa ~i canalizare al 
judetului Bistrita-Nasaud, catre Operatorul S.C. AQUABIS S.A., cu sediul in Municipiul Bistrita, pana 
la data de 21.11.2040, data la care se impline~te termenul Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare nr. 3/2008, contract aprobat prin HCL Teaca 
nr. 14/20 14 

Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Teaca. 
Art.3. Prezcnta hotarare a fost adoptata cu un numar de voturi "pentru", din_consilieri 

prezenti ~i __ consi lieri in functie 
Art.4. Prezcnta hotarare se acluce la cuno~tinta publica ~i se comunica cu: 
- lnstitutia Prefectului Judetul Bistrita-Nasaucl 
- Asociatia de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa ~i canalizare in 

judetul Bistrita-Nasaud 
- Primarul comunei Teaca. 

Initiator, 
PRIMAR, 

Muntean Damian Justian 

Aviz de lcgalitate, 
SECRETAR GENERAL U.A.T., 

Cio~an Ana 


