
ROMANIA PROIECT 
JUDETUL BISTRITA - NASAUD , , 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUDESTI , 

PROIECT DE HOTARARE NR. 9 / 08.02.2023 
privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa ~i de 
canalizare in judetul Bistrita-Nasaud ~i mandatarea reprezentantului legal al 
Comunei Bude~ti sa voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei 
de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de Canalizare 
in judetul Bistrita-Nasaud 

Consiliul local al comunei Bude9ti, judetul Bistrita-Nasaud, intrunit in 9edinta 
____ in data de ___ in prezenta a ___ consilieri din totalul de 11 consilieri 
locali in functie; 

Avand in vedere : 
Referatul de aprobare nr. 402 din 08.02.2023 al primarului comunei Bude9ti; 
Raportul nr. 403 din 08.02.2023 al compartimentului achizitii publice, implementare 

proiecte, protectia mediului; 
Adresa nr. 103/07.02.2023 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 

de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud inregistrata la Comuna 
Budesti sub nr. 394/07.02.2023; 

' Adresa nr. 112/08.02.2023 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii 
de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud inregistrata la Comuna 
Bude9ti sub nr. 401/08.02.2023; 

Nota de control incheiata la data de 25.11.2022 de catre Autoritatea Nationala de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de utilitati publice 9i masurile impuse in 
aceasta, inregistrata la Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de 
Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud sub nr. 1578/25.11.2022; 

Nota de fundamentare nr. 104/07.02.2023 a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa 9i de 
canalizare in judetul Bistrita-Nasaud; 

Anuntul nr. 404 din 08.02.2023 privind afi9area/publicarea proiectului de hotarare 
nr. 9/08.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa 9i 
de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 9i mandatarea reprezentantului legal al Comunei 
Bude9ti sa voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud; 

Procesul verbal nr. 405 din 08.02.2023 de afi9are/publicare a proiectului de 
hotarare nr. 9/08.02.2023 privind avizarea caietului de sarcini al serviciului de alimentare 
cu apa 9i de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 9i mandatarea reprezentantului legal al 
Comunei Bude9ti sa voteze aprobarea acestuia in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud; 

Avizul ____ nr. din _____ 2023 al Comisiei pentru programe de 
dezvoltare economica 9i sociala, buget - finante, investitii, agricultura, administrarea 
domeniului public $i privat al comunei; 

Avizul ____ nr. din _____ 2023 al Comisiei juridice $i de disciplina, 
administratie publica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor $i libertatilor 
cetatenilor, amenajarea teritoriului $i urbanism, protectia mediului $i turism; 



Avizul ____ nr. din ____ 2023 al Comisiei pentru activitati social -
culturale, culte, invatamant, sanatate, familie 9i protectie copii , munca 9i protectie sociala, 
tineret 9i sport; 

in conformitate cu: 
Prevederile art.8 alin. (3) lit.i), art.10 alin.(5), alin.(5"1) 9i art. 22 alin.(4) din Legea 

nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare; 

Prevederile art. 6 9i art. 10 alin.(1) lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apa 

9i de canalizare nr. 241 /2006 republicata, cu modificarile 9i completarile ulterioare; 
Prevederile art. 5 alin. (2) lit. I), art. 18 alin. 3 lit. f) coroborate cu prevederile art. 23 

alin. (1) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare 
cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud ; 

Prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in 
administrattia publica, cu modificarile ulterioare; 

in temeiul prevederilor art. 5 lit. ee), art. 89, art. 91 alin. 3, art.129 alin.(1 ), alin 2 
lit.d), alin.(7) lit.n), art.139 alin.(1), alin. (3) lit. f) 9i art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de 
Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, 

HOTARA~TE: 

Art. 1. Se avizeaza Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa 9i de 
canalizare in judetul Bistrita-Nasaud conform Anexei care face parte din prezenta 
hotarare. 

Art. 2. Se acorda mandat special domnului Codrea Vasile, primar al comunei 
Bude9ti, in calitate de reprezentant al Consiliului local al comunei Bude9ti, sa voteze 
aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa 9i de canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara 
pentru Servicii de Alimentare cu Apa 9i de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza 
primarul comunei Bude9ti . 

Art. 4. Prezenta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Bude9ti Tn 

9edinta ___ cu respectarea art. 139 alin. (3) lit. f) 9i lit. h) din Ordonanta de urgenta 
a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 9i 
completarile ulterioare, respectiv cu un numar de ___ voturi ,,pentru", 
_____ voturi ,,Tmpotriva" 9i ___ voturi ,,abtineri" din __ consilieri prezenti din 
totalul de 11 consilieri locali in functie. , 

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica de secretarul general al comunei Bude§ti 
cu: 

lnstitutia Prefectului - Judetul Bistrita-Nasaud; 
Primarul comunei Bude9ti; 

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa ~i de 
Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud. 
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