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ROMÂNIA 
JUDEȚUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIȘ 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA nr.61/2021 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru„Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii 

de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform 

rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu a proiectului 

 

Consiliul local al comunei Baia de Criș, judeţul Hunedoara,  

 Analaizând : 

-referatul de aprobare al primarului comunei Baia de Criș nr. 56 /17.11.2021 din care 
rezultă necesitatea aprobării studiului de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor 
conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului și Proiectul de hotărâre nr.56/2021 
privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru„Proiectul regional de dezvoltarea infrastructurii 
de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a tarifelor conform 
rezultatelorAnalizei Cost-Beneficiu a proiectului 
  -adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara” nr.141 / 
2.11.2021, înregistrată  la Primăria comunei Baia de Criș cu nr. 3753//16.11.2021; 

-raportul compartimentului de resort nr.63/28/17.11.2021 
-avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism  inregistrat sub nr.99/1426/23.11.2021 
În conformitate cu dispozitiile   

- art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitățipublice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

- Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 5400/223/2009; 

   - art. 16 alin. (3)și art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Aqua Prest Hunedoara”; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- art.7 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din 

fonduri publice cu modificările și completările ulterioare 
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Întemeiul prevederilorart. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b)și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), 

art. 139 alin. (1), alin.(3) lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a)  și art.243 alin.(1) lit.a)din O.U.G. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”,conform 

anexe nr.1 precum și indicatorii tehnico-economici cuprinși in devizul general ai 

proiectului,conform anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre 

Art. 2.Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în proiectul de la art. 1, se asigură 

din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocații de la bugetul de 

stat, alocații de la bugetele locale, contribuții din fondurile proprii ale operatorului. 

 Art. 3.Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor (pentru perioada 2022-2026) aferent 

Proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apăși apă uzată din județul 

Hunedoara, în perioada 2014-2020”, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezenta horărâre. 

 Art. 4.Se aprobă actul adițional nr. 8/2021 de modificare și completare a Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

5400/223/2009, conform anexei nr. 4, care face parte integrantă din prezenta horărâre. 

 Art. 5.Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Baia de Criș în Adunarea 

Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”, de a vota 

„PENTRU” aprobarea documentelor menționate la art. 1, art. 3 și la art. 4 din prezenta. 

 Art. 6. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest 

Hunedoara”, cu sediul în Deva, Piața Unirii, nr. 9, județul Hunedoara, să semneze actul 

adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare, având ca obiect Planul anual de evoluție a tarifelor, prin Președintele Asociației, în 

numele și pe seama membrilor asociați. 

Art.7.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Baia de Criș, prin compartimentele de specialitate. 

Art. 8. Prezenta hotărâre poate fi atacată conform procedurii și termenelor stabilite de 

Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
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Art.9 Prin grija secretarului general al comunei Baia de Criș, prezenta hotărâre se aduce 

la cunoștință public prin afișare la sediul Primăriei comunei Baia de Criș și pe site-ul www.baia-

de-cris ro, secțiunea MonitorulOficial Local, și se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Hunedoara; 

- Primarului comunei Baia de Criș; 

- Asociației de DezvoltareIntercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”; 

- Compartimentului Buget contabilitate 

- Compartimentului Achiziții Publice. 

 

 
       PREȘEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZĂ 

                        SECRETAR GENERAL 
       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 26.11.2021 
          
 
Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA 
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a 
făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

http://www.baia-de-cris/
http://www.baia-de-cris/
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