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România 

Județul Bistrita-Nasaud 

Consiliul Local Nimigea 

 

 

 

HOTĂRÂREA  

 

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a 

cofinantarii proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 

din județul Bistrita Nasaud’’ finantat prin POIM 2014-2020 si a Planului anual de evoluție 

a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a 

reprezentantului Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud/Consiliul local...sa voteze si sa 

semneze in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational Infrastructura 

Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara si 

sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in  

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare 

in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008. 

 

 

 

 

Consiliul Local al comunei nimigea întrunit în sedință publică în data de 31.01.2020 

 

Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Nimigea nr. 13/31.01.2020; 

-   Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara nr. 59 din 17.01.2020, privind introducerea pe 

ordinea de zi a viitoarei sedinte de Consiliu Judetean/Consiliu local, a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii 

proiectului ’’ Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Bistrita-Nasaud’’ si a Planului anual de evolutie a tarifelor 2018/2025/strategia tarifara si 

acordarea incredintarii mandatului special domnului RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ, avand 

calitatea de Primar al comunei Nimigea si reprezentant legal al Consiliului local al comunei 

Nimigea, in Adunarea Generala a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru 

Servicii de Alimenatre cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, in vederea exprimarii 

votului in Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ‘’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin Programul Operational 

Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evolutie a tarifelor / strategia 

tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in  

Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in 

judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008 ; 

- Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional S.C. AQUABIS SA nr. 

1099/20.01.2020 

- Raportul comisiei pentru dezvoltare economico-sociala, buget-finanţe, administrarea 

domeniului public si privat al comunei,înregistrat sub nr. 14/31.01.2020 
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- Raportul comisiei pentru administraţie publica locala, juridica, protecţie sociala, apărarea 

ordinei publice,respectarea drepturilor omului si a minorităţilor, înregistrat sub nr. 

15/31.01.2020 

- Raportul comisiei pentru învăţământ, sănătate,culte,conservarea monumentelor istorice, 

protecţia mediului, înregistrat sub nr. 16/31.01.2020 

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

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

- Prevederile art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. f, alin. 5, lit. a, pct.13 și art. 126 din Legea nr. 

215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k și art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilități publice republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Prevederile art. 12 alin. 1), lit. a, c, i si l din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă și de canalizare republicată; 

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

și completările ulterioare; 

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

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

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

Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-

Nasaud; 

- Hotararea AGA A.D.I nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master Planului Judetean si a 

Lista de Investitii Prioritare; 

 

 

În urma analizei documentației tehnico-economice a proiectului „Proiectul regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud’’, finantat prin POIM 2014-2020, 

a Planului anual de evolutie a tarifelor pentru perioada 2018-2025 și a Schemei de finanțare a 

proiectului; 

 

În baza art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. d),  196 alin. (1), lit.  a), art. 243 alin. (1) din Ordonanţă 

de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adoptă următoarea:  

 

HOTĂRÂRE 

 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud”  finantat prin POIM 2014-2020, 

ce urmează a fi implementat de S.C AQUABIS S.A. si indicatorii tehnico-economici, cuprinși în 

Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 2 Se aprobă participarea comunei Nimigea prin Consiliul Local Nimigea la cofinanțarea  

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita 

Nasaud” finantat prin POIM 2014-2020, din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 3 (1) Se aprobă strategia de tarifare inclusă în Studiu de fezabilitate și „Planul anual de 

evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025” conform Anexei 2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare si includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare a 
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gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 

3/17.09.2008. 

             (2) Majorarile preturilor/tarifelor aferente fiecarui an se fac la 1 iulie atat cu inflatia din 

ultimul an cat si in termeni reali. 

 

Art.4 Se acorda mandat special Domnului RUNCAN MIRCEA-GAVRILĂ în calitate de  Primar 

al comunei Nimigea, si reprezentant legal al Consiliului local Nimigea, in Adunarea Generala a 

Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de 

Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, să voteze şi să semneze in Adunarea Generala a Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul 

Bistrita-Nasaud, pe seama şi în numele Consiliului local Nimigea adoptarea Hotărârii privind 

aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat 

prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de 

evolutie a tarifelor / strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului anual 

de evolutie a tarifelor in  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008.  

 

 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului şi se aduce la cunoștința publică prin 

afișare la sediu și publicare pe pagina de internet.  

 

Art.6. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 

„abţineri” din 15 consilieri prezenţi din totalul de 15 în funcţie. 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                                     SECRETARUL GENERAL AL 

                                                                                                        UAT COMUNA NIMIGEA 

 

             BLAGA ALEXANDRU        KERTESZ ROBERT 
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Din 31.01.2020             

 

 


