
ROMANIA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REBRI~OARA 

HOTARARE 
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Rebri~oara sa respinga in 
Adunarea Generali a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, Planul anual 

de evolutie al tarifelor la apa ~i canalizare in perioada 2018-2025 precum ~i 
modificarea prin Act aditional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apa ~i canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
nr. 3 din 17.09.2008 

Consiliul Local Rebrisoara, intrunit in sedinta ordinara la data de 
31.01.2022 in prezenta a _13_ consilieri; 

Avand in vedere : 
-Proiectul de hotarare initiat de catre Primarul comunei Rebri~oara, inregistrat sub 
nr.6 din 21.01.2022 ; 
-Referatul de aprobare al primarului comunei Rebri~oara, inregistrat sub Nr. 359 
/21 .01.2022; 
-Raportul secretarului general al comunei Rebri~oara, inregistrat sub nr.360 
/21.01.2022 ; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru buget, finante, activitati econom1ce, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, amenajarea teritoriului, 
urbanism din cadrul Consiliului local Rebri~oara, inregistrat sub nr.618 /31.01.2022; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru invatamant, sanatate, familie, activitati social 
culturale, culte , activitati sportive, agreement, turism, servicii publice si comert din 
cadrul Consiliului Local Rebri~oara, inregistrat sub nr.619/3.01.2022; 
-Avizul consultativ al Comisiei pentru administratia publica locala, juridica, apararea 
ordinii publice, respectarii drepturilor si libertatilor cetatenilor, protectie sociala, 
protectia mediului, agricultura si silvicultura din cadrul Consiliului local Rebri~oara, 
inregistrat sub nr.620 /31.01.2022; 
-Hotararea Consiliului local Rebri~oara nr. 7/ 30.01.2020 privind aprobarea Studiului 
de fez;ibilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii proiectului "Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judeµ.d Bistrita-Nasaud" 
finantat prin POIM 2014-2020 ~i a Planului anual de evolutie a tarifelor la apa ~i 
canalizare in perioada 2018-2025 ~i mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul 
local Rebri~oara sa voteze ~i sa semneze in Adunarea Generala a Asociatilor 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de 
Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotararii privind aprobarea Studiului 
de fezabilitate ~i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" finantat 
prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 ~i a Planului 



anual de evolutie a tarifelor / strategia tarifara ~i sa semneze actul aditional pentru 
includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 
3/17.09.2008; 
-Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei - A.N.R.S.C. 
nr. 950705 din 14.01.2022 inregistrata la A.D.I. cu numarul 56 din 18.01.2022; 
-Adresa nr. 59/18.01 .2022 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare injudetul Bistrita-Nasaud; 
-Adresa Ministerului Investitiilor ~i Proiectelor Europene DGPEIM nr. 
1178/10.01.2022; 
-Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Administratiei - A.N.R.S.C. 
nr. 950119/10.01.2022; 
-Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apa ~i apa 
uzata, Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020; 
-Contractul de finantare nr.314 din 24.03.2020 pentru ,,Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa potabila ~i apa uzata in judetul Bistrita-Nasaud", 
incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene ~i S.C. Aquabis S.A. Bistrita; 
-Prevederile OUG 144 din data de 31.12.2021 ; 
-Prevederile art. 35 alin (3) din Legea serviciului de alimentare cu apa ~i de canalizare 
nr. 241/2006 republicata; 
-Prevederile art.8 alin.(l), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) ~i art.9 alin.(l) lit.a) ~i b) ~i art.IO 
alin.(5) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata, 
cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.I), art.15 alin.(l) lit.f) ~i ale art.35 
alin.(2)-(4) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa ~i de 
canali:t;are, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
-Prevederile Hotararii Guvemului nr.907/2016 privind etapele de elaborare ~i 
continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 
-Prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) ~i art.23 alin.(l) din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud; 
-Hotararea nr.2/2014 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru· Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
privind aprobarea Master Planului Judetean ~i a Listei de Investitii Prioritare; 
-Hotararea nr.3/2015 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
privind aprobarea formei revizuite a Master Planului Judetului Bistrita-Nasaud 2014-
2020, varianta februarie 2015, Partea scrisa; 
-Hotararea nr.1/2018 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara . 
pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
privind avizul consultativ al Studiului de fezabilitate pentru proiectul major finantat 
prin POIM 2014/2020; 
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-Hotararea nr.1/2020 a Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare 1n judeµil Bistrita-Nasaud 
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (Studiului de Fezabilitate 
inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru ,,Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa ~i apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud", finantat prin POIM 
2014-2020; 

in temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) ~i 
art.196 alin.(l) lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 
Art.1 Se acorda mandat special domnului CLAPAU VIOREL- primar al comunei 
Rebri~oara 1n calitate de reprezentant al comunei Rebri~oara 1n Adunarea Generala a 
Asociatiei, sa voteze 1n Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare 1n judetul 
Bistrita-Nasaud respingerea Planului anual de evolutie a tarifelor la apa ~i canalizare 
in perioada 2018-2025 actualizat (ca parte a Strategiei de tarifare), precum 
modificarea prin Act aditional a Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa ~i de canalizare in judep.11 Bistrita-Nasaud nr.3 din 
17.09.2008. 
Art.2 Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului U.A.T.-ului catre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de 
Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 
Art.3 Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de _ 12 _ voturi ,,pentru", _ 0 _ 
voturi "impotriva" ~i _1 _ voturi "abtineri "din 13 consilieri prezenti. 
Art.4 Prezenta hotarare se comunica, de catre secretarul general al comunei, cu: 

- Primarul comunei Rebri~oara; 
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 

~i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 
- Institutia Prefectului - judetul Bistrita-Nasaud. 

Presedinte de Se~ta 

SCURTU 

NR. 5 131.01.2022 

Contrasemneaza 
Secretar gene~ UA J/ 
SCURTU QTIL_!K 
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