
   
        ROMÂNIA                                                                                              PROIECT                                                    
Județul Bistrita-Nasaud                                                                       

Consiliul Local Budești 
 
 

 
                                            PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. __19__  /     2020_____             
privind punerea la dispoziția proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita-Nasaud’’ finanțat prin 
Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014-2020, a terenului pentru 
construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente acestuia 

 
 
 

          Consiliul Local al comunei Budești întrunit în sedință ___________ în data de 
_________2020 
      Având în vedere: 

      Referatul de aprobare  nr. 1533/22.05.2020 al primarului comunei Budești; 
      Raportul nr. 1653/3.06.2020 al compartimentului agricol, fond funciar, cadastru, 
urbanism și amenajarea teritoriului; 

      Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 385 /06.05.2020 înregistrată la 
Comuna Budești sub nr. 1494 din 18.05.2020; 

      Avizul ______ al Comisiei pentru programe de dezvoltare economică și socială, 
buget-finanțe, investiţii, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei  
nr. ______ din  ________ 2020; 

      Avizul ______ al Comisiei  juridice si de disciplină, administrație publică, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor cetățenilor, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţia mediului şi turism nr. _____ din _______ 2020;  

      Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Budești, pozițiile 23 și 
48; 
      Extrasul de carte funciară nr. 25288 Budești eliberat de Oficiul de Cadastru și 

Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud; 
      Extrasul de carte funciară nr. 25151 Budești eliberat de Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud; 

      Extrasul de carte funciară nr. 25158 Budești eliberat de Oficiul de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Bistrița-Năsăud; 
      Anexa nr. 22 la Hotărârea Guvernului României nr. 905/22.08.2002 privind 

atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud, completată prin H.G. nr. 
262/20.03.2011 pentru modificarea H.G. nr. 905/2002;   
      În conformitate cu: 

      Prevederile Anexei nr. 1, art. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
      Prevederile Ordinului Președintelui ANRSC pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 88/2007; 

      Prevederile OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020 și Normele metodologice de aplicare, cu 
modificările și completările ulterioare;  

      Prevederile Legii 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 - Legea serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată; 
      Prevederile art. 44 alin. 1 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 



      Prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică; 
      În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b), c) și d), alin. 3 lit. d alin. (4), 
lit. e) - f), alin. (7), lit. n), art. 139, alin. (1) și alin. (3) lit. g, art. 196, alin. (1), lit. a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 
             Art. 1. Se aprobă punerea la dispoziția a proiectului „Proiect regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” în perioada 

2014-2020 a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea obiectului de investiții  
în cadrul proiectului Programul Operational Infrastructura Mare POIM 2014-2020, teren 
identificat conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

             Art. 2. (1) Obiectul de investiții GA Budești : Rezervor 2x150 mc nou și Stație 
de clorinare nouă aferent proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” se va construi/extinde/reabilita pe terenul 

care se află în domeniul public al localității Budești, teren disponibil exclusiv pentru 
realizarea obiectivului propus în proiect.   
            (2) Obiectul de investiții SP1-BUD – Stație de pompare apă potabilă – pe 

rețeaua de distribuție aferent proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” se va construi/extinde/reabilita pe 
terenul care se află în domeniul public al localității Țagu, teren disponibil exclusiv pentru 

realizarea obiectivului propus în proiect.   
            (3) Obiectul de investiții SP2-BUD – Stație de pompare apă potabilă – pe 
rețeaua de distribuție aferent proiectului „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Bistrita Nasaud” se va construi/extinde/reabil ita pe 
terenul care se află în domeniul public al localității Țăgșoru, teren disponibil exclusiv 
pentru realizarea obiectivului propus în proiect.   

            Art. 3. Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri se împuternicește primarul comunei Budeşti. 
            Art. 4.  Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Budești 

în şedinţa ordinară, 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 din 

totalul de 11 consilieri locali în funcție.  
            Art. 5. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică și se va comunica  de 
către secretarul general al comunei Budești 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 agricol, fond funciar, cadastru, urbanism și amenajarea 
teritoriului; 

        - Compartimentul informare, relații cu publicul, resurse umane, monitorizarea 
procedurilor administrative. 
 

   
PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE:                          AVIZ DE LEGALITATE  
  PRIMAR,                                                      SECRETAR GENERAL, 

               Vasile CODREA                                                        Ioan HEDEȘ 
 
 

                                                                                                         VIZAT  
                                                                                             CONSILIER PRINCIPAL                                                                                                         
                                                                                                Maria MĂRGINEAN 


