
                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 
CONSILIUL LOCAL 

PROIECT 
Avizat secretar general 

HOTARARE 
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 Rebra , întrunit în ședința ordinară din data de 
30.01.2020 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare nr. 97 din 22.01.2020, a primarului comunei 
Rebra; 

- Raportul nr.98  din 22.01.2020 întocmit de secretarul comunei Rebra; 
- Avizul  nr.aviz 99 din  22.01.2020 al comisiei de specialitate economice 

de specialitate a Consiliului local Rebra;  
-  Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional S.C. 

AQUABIS SA nr. ...................; 
- prevederile HCL REBRA  nr.30 din 30.11.2007 privind aderarea la 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu 
Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

- adresa de inaintare a Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
nr.62.20.01.2020; 

- Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de 
apǎ şi apǎ uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; 

- Prevederile art. 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; 



                                                                                                            
                                                                                                           

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

COMUNA REBRA 
CONSILIUL LOCAL 

- 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 temeiul  prevederilor art. 129(1) și (2)  lit  „d” alin. (7) ,  lit. „n” 
Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr.57 din 3 iulie 2019,  privind 
Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
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 Rebra prin Consiliul Local Rebra 
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 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 Danci Ștefan Primar al 
comunei Rebra si reprezentant legal al Consiliului local 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 Rebra, adoptarea Hotărârii 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 
pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
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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 s-a adoptat cu un număr de ....... consilieri 
locali din totalul de ..... consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei Rebra  
cu: 
- Instituţia Prefectului judeţul Bistriţa –Năsaud; 
- Primarul comunei Rebra; 
- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de alimentare cu 
apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
 

PRIMAR. 
DANCI ȘTEFAN 

 
23.01.2020 
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