
 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                                     Nr. 2078/ 9.08.2021 
CONSILIUL LOCAL NEGRILEȘTI 
  
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud 

           
 Consiliul Local al comunei Negrileștiîntrunit în ședința ordinară la data de ___________ în 
prezența a ______ consilieri din totalul de 11 în funcție , ședința fiind publică; 
 Având în vedere: 
  - referatul de aprobare al primarului comunei Negrilesti nr. 2079/09.08.2021 în calitate 
de inițiator; 
 - raportul de specialitate al secretarului general al UAT Negriliești, nr. 2479/09.08.2021; 
           - adresa nr. 714/29.07.2021 a ADI  pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare in Judetul Bistrița-Năsăud   
 - avizul consultativ __________ al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică 
locală:   

- avizul consultativ _____________ al Comisiei II- Comisia economică si urbanism: 
-Nota de control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice, încheiată în data de 06.11.2020 la sediul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, 

- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (1), ale  art. 12  alin.( 1), art. 17 și  ale art. 23 alin. (3) din Legea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările și 
completările ulterioare: 

- coroborate cu prevederile art. 10, alin.(5) și alin. (5^1), ale art. 22 alin.(4) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Luând în considerare:  
- Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin 

Ordinul ANRSC nr. 88/2007; 
- Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.3/17.09.2008; 
- Adresa  S.C “AQUABIS” S.A Bistrița nr. 1891/28.07.2021. 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2)  lit. d), art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. d)art. 
196 alin (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

H O T Ă R Ă Ș T E  
 

ART.1 Se avizează favorabil Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apă și 
canalizare, consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-
Năsăud, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  



 
ART.2 Se mandatează reprezentantul UAT Negrilești în Adunarea generală a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare in Judetul 
Bistrita- Nasaud, d-nul Costin Dumitru– primarul comunei, să aprobe, în numele și pe seama 
UAT Negrilești, Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, 
consolidat și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud. 
 

ART.3 Caietul de sarcini al  serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat 
și armonizat pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud, aprobat la art. 1 din 
prezenta hotărâre, se constituie anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice 
de alimentare cu apă și de canalizare nr.3./17.09.2008,  semnat între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare in Judetul Bistrita- 
Nasaud și Operatorul  regional  S.C “AQUABIS” S.A  Bistrița.  
 

ART.4 Primarul comunei Negrilești prin aparatul de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prezentei hotărâri.   
 

ART. 5  Hotărârea s-a adoptat cu _______ voturi "pentru", _____ "abțineri", ______ 
voturi "împotrivă" (majoritate absolută). 
 

ART.6   Prezenta hotărâre se comunică:  
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud; 
-  primarul comunei; 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitare pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 

Canalizare in Judetul Bistrița-Năsăud; 
- S.C ”AQUABIS” S.A Bistrița; 

  
          Primar,                      
 Costin Dumitru                                                                         Aviz de legalitate, 
                                                                                        Secretar general al UAT 
                                                                                        Muresan Dănuța-Domnica 

             
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
COMUNA  NEGRILEȘTI 
         PRIMAR 
Nr. 2079/9.08.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 Având în vedere: 
 - adresa nr. 714/29.07.2021 a ADI  pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare in Judetul Bistrița-Năsăud; 
 - Nota de control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice, încheiată în data de 06.11.2020 la sediul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, 

- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (1), ale  art. 12  alin.( 1), art. 17 și  ale art. 23 alin. (3) din Legea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările și 
completările ulterioare: 

- coroborate cu prevederile art. 10, alin.(5) și alin. (5^1), ale art. 22 alin.(4) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin 
Ordinul ANRSC nr. 88/2007; 
 - Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.3/17.09.2008; 
 Este necesar și oportun să se aprobe caietul de sarcini în forma propusă de cei de la 
ADI. Caietul de sarcini stabileşte condiţiile de desfăşurare a activităţilor specifice serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare, stabilind nivelurile de calitate şi condiţiile tehnice necesare 
funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă şi siguranţă; face parte integrantă din 
documentaţia necesară desfăşurării activităţii de alimentare cu apă şi canalizare pe întreaga 
arie de delegare a gestiunii serviciului constituind ansamblul cerinţelor tehnice de bază; 
conţine specificaţiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic 
şi de performanţă, siguranţa în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, 
terminologie, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standarde relevante sau altele 
asemenea; precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi 
stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul furnizării 
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare pe întreaga arie de delegare a gestiunii serviciului 
şi care sunt în vigoare. 
 Dispun în temeiul prevederilor art. 136 alin.(3)  comunicarea proiectului de hotărâre 
către secretarul general în vederea înregistrării proiectului de hotărâre/avizării proiectului  și 
întocmirea raportului de specialitate iar ulterilor celor două comisii din cadrul consiliului local în 
vederea emiterii avizului consultativ, cu respectarea transparenței. 
 

Primar, 
Costin Dumitru 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

       ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 
COMUNA  NEGRILEȘTI 
        Secretar general,  
Nr. 2470/09.08.2021  
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

 - proiectul de hotărâre inițiat de către primarul comunei Negrilești; 
 - adresa nr. 714/29.07.2021 a ADI  pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de 
Canalizare in Judetul Bistrița-Năsăud; 
 - Nota de control a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare 
de Utilități Publice, încheiată în data de 06.11.2020 la sediul S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița, 

- art. 6 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 10 alin. (1), ale  art. 12  alin.( 1), art. 17 și  ale art. 23 alin. (3) din Legea 
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată , cu modificările și 
completările ulterioare: 

- coroborate cu prevederile art. 10, alin.(5) și alin. (5^1), ale art. 22 alin.(4) din Legea 
serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

- Caietul de sarcini cadru al serviciului de alimentare cu apă și canalizare, aprobat prin 
Ordinul ANRSC nr. 88/2007; 
 - Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare nr.3/17.09.2008; 
 Prin urmare Comuna Negrilești este asociată în ADI Apă și Canalizare și trebuie să 
aprobe, prin CL Negriești, Caietul de sarcini în forma întocmită de specialiștii acesteia pentru a 
fi aprobat și în AGA.  
 Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus aprobării în 
Consiliul Local Negrilești. 
 
 

Secretar general al UAT , 
Muresan Danuța-Domnica 


