
   R O M Â N I A 
   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
            BUDACU DE JOS 
 
 

H O T Ă R Â R E 
Privind aprobarea prelungirii delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă – 

componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al comunei 

Budacu de Jos care constituite sistemul de alimentare cu apă al comunei Budacu de Jos 

către Operatorul S.C. Aquabis S.A. Bistrița 

 

 

 
Consiliul local al comunei Budacu de Jos, întrunit în şedinţă ordinară, în prezenţa a ____ 

consilieri locali; 
 Având în vedere: 

-referatul de aprobare al Primarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 6630 din 
21.12.2021; 
 -raportul secretarului comunei Budacu de Jos, înregistrat sub nr. 6631 din 21.12.2021; 
 -adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și 
de Canalizareîn județul Bistrița-Năsăud înregistrată sub nr. 5302 din 13.10.2021; 

 -procesul-verbal nr. 17 din 3.02.2022 de afişare a Proiectelor de hotărâre cu caracter 
normativ; 

-procesul-verbal înregistrat sub nr. 711 din 7.02.2022, la data expirării perioadei de 
afişare a proiectelor de hotărâre; 
 -avizul Comisiei economice-buget-finanţe, înregistrat sub nr. 809 din 11.02.2022; 
 -avizul Comisiei juridice-administraţie publică, înregistrat sub nr. 810 din 11.02.2022; 

-avizul Comisiei învăţământ-sănătate-cultură-sport, înregistrat sub nr. 811 din 
11.02.2022; 
 În conformitate cu: 
           -prevederile Ordinului nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul 
investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate 
prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu; 
          -prevederile Ordinului ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

          -prevederile Ordinului ANRSC nr.89/2007  pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 

          -prevederile Ordonantei nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
         - prevederile art.8 alin. 1 si alin. 3 ,art.10 , art.23 alin. 1 lit.a, art.29, art.32  din Legea 
nr.51/2006 republicata, privind serviciile comunitare de interes public cu completarile si 
modificarile ulterioare; 
         -prevederile art.2 alin (1), art.12 si art.17 ,art.18, art. 21-24 din Legea nr.241/2006, 
republicata, privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu completarile si 
modificarile ulterioare;                  



-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Budacu de Jos nr. 34 din 24.07.2009 
privind aderarea la Asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă 
şi de canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local nr.35 din 24.07.2009 privind delegarea gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. AQUABIS S.A.; 

-prevederile Hotărârii Consiliului local nr.24 din 18.03.2016 privind aprobarea listei cu 
mijloacele fixe ale serviciului de alimentare cu apă din comuna Budacu de Jos, localităţile 
Budacu de Jos, Buduş, Monariu şi Simioneşti, care se vor preda către S.C. AQUABIS S.A. 
Bistriţa; 

În temeiul prevederilor art.129  alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a”  ,art.286-art.289 , art.297, 
art.299, art.300 coroborate cu prevederile art.196 alin.(1) lit. „a” din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E 

 
Art.1.-(1).-Se aprobă prelungirea delegării gestiunii Serviciului de alimentare cu apă – 

componenta concesiune exclusivă asupra bunurilor din domeniul public al comunei Budacu de 

Jos care constituite sistemul de alimentare cu apă al comunei Budacu de Jos către Operatorul 

S.C. Aquabis S.A. Bistrița. 

 (2).-Investițiile finalizate delegate conform alin.(1) sunt cuprinse în Anexa la 

prezenta hotarăre și fac parte integrantă din aceasta. 

Art.2.-Bunurile din domeniul public prevazute la art. 1 vor fi concesionate către S.C. 

AQUABIS S.A. până la împlinirea termenului Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.3 / 17.09.2008, respectiv 24.11.2040. 

        Art.3.-Se imputerniceste d-nul Simionca Florin-Sandu, primarul comunei Budacu de Jos, 

sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local al comunei Budacu de Jos, Contractul de 

delegare al  serviciului de alimentare cu apa conform celor enumerate mai sus.  

Art.4.-Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul comunei 

Budacu de Jos . 

Art.5.-Prezenta hotărâre a fost adoptată, în şedinţă ordinară, cu _____ voturi „pentru”, 
_____ voturi „împotrivă” şi ____ abţineri, din _____ consilieri prezenţi; 

Art.6.-Secretarul general al comunei Budacu de Jos va comunica prezenta hotărâre cu : 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud; 
- Primarul comunei Budacu de Jos; 
- S.C. AQUABIS S.A. 
-    A.D.I. Apă-Canal; 
 
 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ 

                   GORDON IOAN                   SECRETAR GENERAL, 
                  VĂRĂREAN FLORIN-IOAN 
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