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ANUNŢ 
cu privire la Proiectul de hotărâre  

privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 
perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și mandatarea specială a 
reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să semneze în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea 
Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act 
aditional a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa 
si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008 

 
 

              În temeiul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, se publică spre cunoştinţă generală faptul că a 
fost elaborat Proiectul de hotărâre privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a 
tarifelor la apă și canalizare în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare), precum și 
mandatarea specială a reprezentantului Consiliului local Budești, să voteze și să 
semneze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea 
Hotărârii privind aprobarea noului Plan anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare 
în perioada 2022-2025 (Strategia de tarifare) si modificarea prin act aditional a 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apa si de Canalizare 
in judetul Bistrita-Nasaud nr. 3/19.09.2008 
              şi intenţia de a-l supune analizei şi aprobării Consiliului local al comunei 
Budești în şedinţa din luna decembrie  2021. 

Orice persoană interesată va putea formula propuneri, sugestii, opinii cu 
valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ. Propunerile, sugestiile 
sau recomandările se vor formula în scris şi se vor depune la Primăria comunei 
Budești, până la data de 13.12.2021  sau se vor comunica prin fax la nr. 0263-353101 
sau prin e-mail, la adresa: primariabudesti@yahoo.com. 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, 
sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre vor specifica articolul sau articolele 
din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 
expeditorului.  

Proiectul de hotărâre este afişat pe site-ul Primăriei comunei Budești -, 
www.primariabudesti.ro secţiunea Consiliul local – Proiecte de hotărâri şi la 
sediul/afișierul din Budești. 
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