
ROM.ANIA 
JUDETUL BISTRITA - NASAUD 

I I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIEU 
J 

HOTARARE 
privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. ~IEU sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare lntercomunitara 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 al Comunei ~ieu, 
Avand in vedere: 

- proiectul de hotarare Nr.235 din 20.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. 
$IEU sa voteze in Adunarea Generala a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare 
cu Apa 9i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud, Planul anual de evolu\ie al tarifelor la apa 9i canalizare in 
perioada 2018-2025 precum 9i modificarea prin Act adi\ional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa 9i canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud nr. 3 din 17.09.2008; 

- referatul de aprobare elaborat de Primarul Comunei $ieu, in calitatea sa de initiator; 
- raportul intocmit de domnul Albu\ loan- viceprimarul comunei $ieu; 
- avizul cu caracter consultativ al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local $ieu; 
- Hotararea de Consiliu local nr. 12 din 31.01.2021 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 

indicatorilor tehnico-economici, a cofinan\arii proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 9i 
apa uzata din jude\ul Bistri\a-Nasaud" finan\at prin POIM 2014-2020 9i a Planului anual de evolu\ie a tarifelor la 
apa 9i canalizare in perioada 2018-2025 9i mandatarea speciala a reprezentantului Consiliul local al comunei 
$ieu sa voteze 9i sa semneze in Adunarea Generala a Asocia\ilor Asocia\iei de Oezvoltare lntercomunitara pentru 
Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud adoptarea Hotararii privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apa 9i apa uzata din jude\ul Bistri\a-Nasaud" finan\at prin Programul Opera\ional lnfrastructura 
Mare (P.O.1.M.) 2014/2020 9i a Planului anual de evolu\ie a tarifelor / strategia tarifara 9i sa semneze actul 
adi\ional pentru includerea Planului anual de evolu\ie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apa 9i de canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud nr. 3/17.09.2008; 

- Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice 9i Administra\iei - A.N.R.S.C. nr. 950705 din 
14.01 .2022 inregistrata la AD.I. cu numarul 56 din 18.01.2022; 

- Adresa nr. 59/18.01 .2022 a Asocia\iei de Oezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu 
Apa 9i de Canalizare in jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

- Adresa Ministerului lnvesti\iilor 9i Proiectelor Europene DGPEIM nr. 1178/10.01 .2022; 
- Adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si 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 

Opera\ional lnfrastructura Mare 2014-2020; 
- Contractul de finan\are nr.314 din 24.03.2020 pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apa potabila 9i apa uzata in jude\ul Bistri \a-Nasaud", incheiat intre Ministerul Fondurilor Europene 9i S.C. 
Aquabis S.A. Bistri\a; 



- Prevederile OUG 144 din data de 31 .12.2021; 
- Prevederile art. 35 alin (3) din Legea serviciului de alimentare cu apa 9i de canalizare nr. 241/2006 

republicata; 
- Prevederile art.8 alin.(1 ), alin.(3) lit.a), lit.c), lit.k) 9i art.9 alin.(1) lit.a) 9i b) 9i art.10 alin.(5) din Legea 

nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilita\i publice republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
- Prevederile art.12 alin.(1) lit.a), lit.c), lit.i), lit.I), art.15 alin.(1) lit.ij ~i ale art.35 alin.(2)-(4) din Legea 

nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa 9i de canalizare, republicata, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finan\ele publice locale, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- Prevederile Hotararii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare 9i con\inutul cadru al 
documenta\iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investi\ii finan\ate din fonduri publice, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

- Prevederile art.18 alin.(3) lit.c), d) 9i art.23 alin.(1) din Statutul Asocia\iei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud; 

- Hotararea nr.2/2014 a Adunarii Generale a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud privind aprobarea Master Planului Jude\ean 9i 
a Listei de lnvesti\ii Prioritare; 

- Hotararea nr.3/2015 a Adunarii Generale a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud privind aprobarea formei revizuite a Master 
Planului Jude\ului Bistri\a-Nasaud 2014-2020, varianta februarie 2015, Partea scrisa; 

- Hotararea nr.1 /2018 a Adunarii Generale a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud privind avizul consultativ al Studiului de 
fezabilitate pentru proiectul major finan\at prin POIM 2014/2020; 

- Hotararea nr.1 /2020 a Adunarii Generale a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud privind aprobarea documenta\iei tehnico
economice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru ,,Proiect regional de dezvoltare 
a infrasl:ucturii de apa 9i apa uzata din jude\ul Bistri\a-Nasaud", finan\at prin POIM 2014-2020; 

In temeiul prevederilor art.129 alin.(1) lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1) 9i art.196 alin.(1) lit.a) din 
Ordonan\a de Urgen\a a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i completarile 
ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1. Se acorda mandat special domnului Cifor-Tini9 loan-Sebastian, primarul comunei $ieu, Tn calitate 
de reprezentant al Consiliului local al comunei $ieu, Tn Adunarea Generala a Asocia\iei, sa voteze Tn Adunarea 
Generala a Asocia\iei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn 
jude\ul Bistri\a-Nasaud , cu votul "ab\inere" la aprobarea Planului anual de evolu\ie a tarifelor la apa 9i canalizare 
Tn perioada 2018-2025 actualizat (ca parte a Strategiei de tarifare), precum modificarea prin Act adi\ional a 
Contractului de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa ~i de canalizare Tn judetul Bistrita
Nasaud nr.3 din 17.09.2008. 

Art.2. Prezenta hotarare se comunica prin grija secretarului U.A.T.-ului catre Asocia\ia de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare Tn jude\ul Bistri\a-Nasaud. 



Art.3. Prezenta hotarare a fost aprobata de catre Consiliul Local al comunei $ieu, cu respectarea 
art.139, alin.(3), lit.a), alin. (5) lit. a), din Ordonanta de Urgenta a Guvenului Romaniei nr. 57/2019 din 
03.07.2019, privind Codul administrativ, respecliv cu un numar de _J/_ voturi .,pentru" -voturi -
,,1mpotriva"-==-- ,,abUneri" - din _/J_ consilieri prezenti, 

Art.4. Prezenta hotarare se comunica: 
- lnstitutiei Prefectului-Judetul Bistri\a-Nasaud 
- Primarului Comunei $ieu; 
-Compartimentului Financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul Primariei Comunei $ieu; 
-Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i Canalizare in 

judetul Bistrita-Nasaud; 

Comuna ~ieu la 31.01. 2022 
Nr.3 

Pre~edinte de ~edinta, 
Mihalca loan 

Contrasemn~~~Jrrit::ir neneral 
I 




