ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDEȘTI

PROIECT

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 48 / 09.11.2021
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

Consiliul local al comunei Budești, județul Bistrita-Nasaud întrunit in sedință
_______ din data de ___________ în prezența a ____ consilieri din cei 11 consilieri
locali în funcție
Având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 3997/09.11.2021 al primarului comunei Budești;
Raportul nr. 3998/09.11.2021 întocmit de compartimentul de resort;
Hotărârea de Consiliu local nr. 4/30.01.2020 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat
prin POIM 2014-2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2018-2025 și mandatarea specială a reprezentantului Consiliul local...să
voteze și să semneze în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul BistrițaNăsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional
Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor /
strategia tarifara și să semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de
evoluție a tarifelor în Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008;
Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară nr. 1091/09.11.2021 privind
introducerea pe ordinea de zi a viitoarei ședințe de Consiliu local, a proiectului 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;
Adresa Operatorului Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița nr. 2757/08.11.2021;
Avizul ______ nr. _____ din ________ al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economică și socială, buget - finanţe, investiţii, agricultură, administrarea domeniului
public şi privat al comunei;
Avizul ______ nr. _____ din ______ al Comisiei juridice şi de disciplină,
administraţie publică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor
cetăţenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţia mediului şi turism;
Avizul ______ nr. _____ din _______ al Comisiei pentru activităţi social – culturale,
culte, învăţământ, sănătate, familie şi protecţie copii, muncă şi protecţie socială, tineret
şi sport;
Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apǎ şi
apǎ uzatǎ, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020;
Prevederile art. 91 alin. 1 lit. b, alin. 3 lit. f, alin. 5, lit. a, pct.13 și art. 126 din Legea
nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
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;
Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice;
Dispozițiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin. 1) din Statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în
județul Bistrița-Năsăud;
Dispozițiile art. 64 din Legea nr. 24/2000, republicată, privind Normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
Hotărârea A.G.A. A.D.I. nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master Planului
Județean și a Lista de Investiții Prioritare;
Hotărârea A.G.A. A.D.I. nr. 1/05.02.2020 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (Studiului de Fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici) pentru
”Proiect regional de dezvoltarea a infrastructurii de apă și apă uzată în județul BistrițaNăsăud” finanțat prin P.O.I.M. 2014-2020;
Hotărârea A.G.A. A.D.I. nr. 2/05.02.2020 privind aprobarea Planului anual de
evoluție a tarifelor pentru perioada 2018-2025 și modificarea prin Actul adițional nr. 39
a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008;
În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) – d), alin. (4), lit. d) - e),
alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1) și alin. (3), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂȘTE :
Art. 1. (1) Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2022-2025 (Strategia tarifară), ca parte a Studiului de fezabilitate al proiectului
”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-

Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020, conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre și includerea Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare
în perioada 2022-2025 (Strategia tarifară) în Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr.
3/17.09.2008.
(2) În anul 2022, Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în
perioada 2022-2025 (Strategia tarifară) prevăzut la alin. (1) se va aplică după trecerea
unui termen de 15 zile de la data comunicării Deciziei Autorității Naționale de
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice privind modificarea
prețului și tarifului pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare pentru
întreaga arie de operare, către S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița.
(3) Începând cu anul 2023, majorările prețurilor/tarifelor aferente fiecărui an se
aplică la 1 ianuarie atât cu inflația din ultimul an cât și în termeni reali.
Art. 2. Se acordă mandat special Domnului Codrea Vasile în calitate de primar al
comunei Budești și reprezentant legal al Consiliului local Budești în Adunarea Generală
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de
Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, 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.
Art. 3. La data prevăzută în art. 1 alin. (2) se abrogă prevederile art. 3 din HCL nr.
4 din 30.01.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnicoeconomici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” finanțat prin POIM 2014-2020 și a Planului
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 și mandatarea
specială a reprezentantului Consiliul local Budești să voteze și să semneze în Adunarea
Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de
Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul
Bistrița-Năsăud” finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.)
2014/2020 și a Planului anual de evoluție a tarifelor / strategia tarifara și să semneze
actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor în Contractul de
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în județul
Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Budeşti.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediu și
publicare pe pagina de internet.
Art. 6. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești în
şedinţa ______, cu respectarea art. 139 alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de ___ voturi „pentru”,
___ voturi „împotrivă” şi ___ voturi „abţineri” din ___consilieri prezenţi.
Art. 7. – Secretarul general al comunei Budești va comunica prezenta hotărâre cu:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și
de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul comunei Budești;
- Compartimentul financiar contabil, administrativ;
- Compartimentul informare, relații cu publicul, resurse umane, monitorizarea
procedurilor administrative.
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