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Nr. .......... 

Proiect 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 

perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare  

în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008 

 

 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare 

cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud, 

 

Având în vedere: 

 

- Prevederile art. 9 alin.1) lit.c) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice; 

- Prevederile art. 10 alin.1) lit.b) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apa si de canalizare; 

- Adresa SC AQUABIS SA nr. 3165/29.12.2021 - Notă justificativă  privind necesitatea 

revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor din Analiza Cost Beneficiu cuprinsă în 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița-

Năsăud; 

- Adresa M.I.P.E nr. 1178/10.01.2022; 

- Adresa A.N.R.S.C nr. 950119/10.01.2022; 

- Adresa M.D.L.P.A – A.N.R.S.C nr. 950705/14.01.2022; 

- Studiul de fezabilitate inclusiv indicatorii tehnico-economici si Planul anual de 

evolutie a tarifelor pentru perioada 2018-2025 pentru ’’ Proiect regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa uzat in judetul Bistrita-Nasaud’’ finantat prin POIM 

2014-2020; 

- Prevederile articolului 18 punctul 3), litera a), c) si d) din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă şi de canalizare în 

judeţul Bistriţa-Năsăud; 

- Prevederile articolului 25 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare – Dispoziții speciale – Partea comună; 

 

 

 

În temeiul prevederilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

 



 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 

2018-2025 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

            Art.2  (1) Se aproba modificarea prin Actul aditional nr. …./2022 a Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

nr.3 din 17.09.2008 pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor la apă și canalizare 

pentru perioada 2018-2025, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

   (2) În anul 2022, ajustările din Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 

canalizare în perioada 2018-2025 (Strategia tarifară) prevăzut la alin.(1) se vor aplica după 

trecerea unui termen de 15 zile de la data comunicării către Societatea „AQUABIS” S.A. 

Bistrița, a 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. 

  (3) Începând cu anul 2023, ajustările tarifelor atât cu inflația din ultimul an, 

cât și în termeni reali, aferente fiecărui an se aplică de la 1 ianuarie. 

 

Art.3. Prezenta hotărare se comunica Consiliului Director al Asociatiei si operatorului 

regional S.C. Aquabis S.A. Bistrita. 

  

  

 

  

  

PREŞEDINTE, 

GRIGORE-FLORIN MOLDOVAN 

  

  

  

  

                        DIRECTOR EXECUTIV,     

                     RĂZVAN ADRIAN GREC 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, Mihai-Doru Bodolan / 3 ex. 

 

 

Nr…… 

Adoptată în ședința desfășurată prin e-mail în data de ....................., cu un număr de .... 

voturi ”pentru”, ... voturi ”abținere” și ... voturi ”împotriva” din ... voturi exprimate și 

transmise prin e-mail, din totalul de 55 membri ai Adunării Generale a Asociației  

 

 
 


