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 HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea delegarii gestiunii  investitiilor din infrastructura de apa si apa 
uzata manajera finantate prin POS Mediu 2007-2013 (2015) in cadrul proiectului major  

„Extindere si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud„ , 
finantate la comuna Sieu Magherus localitatea Saratel catre Operatorul Reginal SC 

Aquabis SA Bistrita 
 

  Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,judetul Bistrita- Năsăud, convocat  în şedinţă 
ordinară  ,în data de  31.05.2021 ; 

Avand in vedere: 

           - Referatul de aprobare nr. 3807 / 21.05.2021 intocmit de primarul comunei Sieu 

Magherus; 

-raportul de specialitate intocmit de d-na Dan Marinela Dalia secretarul general al UAT 

inregistrat sub nr.3809/21.05.2021; 

-Adresa ADI- apa pentru servicii de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita 

Nasaud nr.319/09.04.2021; 

            -Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr.6120/30.06.2016 privind lucrarea 

Extindere retele de apa,canalizare,tratare apa uzata si bransamente individuale in localitati din 

comuna Cetate, comuna Budacu de Jos, comuna Sieu Magherus si municipiu Bistrita (lot 2); 

          -Autorizatia de construire nr.4/06.02.2015 privind lucrarea Extindere retele de apa in 

intravilanul localitati Saratel comuna Sieu Magherus judetul Bistrita Nasaud; 

 -aviz nr.25 / 27.05.2021  al  Comisiei de specialitate  nr.1 din cadrul Consiliului local Sieu 

Magherus ;  

          -aviz nr.12 / 27.05.2021 al  Comisiei de specialitate  nr.2 din cadrul Consiliului local Sieu 

Magherus ; 

          -aviz nr.12 / 26.05.2021  al  Comisiei de specialitate  nr.3 din cadrul Consiliului local Sieu 

Magherus ; 

           -prevederile Ordinului nr. 285/300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul 

investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de investiţii aprobate 
prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial Mediu; 

          -prevederile Ordinului ANRSC nr.88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
          -prevederile Ordinului ANRSC nr.89/2007  pentru aprobarea Caietului de sarcini-cadru al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare; 
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          -prevederile Ordonantei nr. 71/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; 

-prevederile Legii nr. 101/2006  Republicată,Legea serviciului de salubrizare a 

localităţilor; 
         - prevederile art.8 alin. 1 si alin. 3 ,art.10 , art.23 alin. 1 lit.a, art.29,art.32  din Legea 

nr.51/2006 republicata,privind serviciile comunitare de interes public,cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

         -prevederile art.2 alin (1) ,art.12 si art.17 ,art.18, art. 21-24 din Legea 

nr.241/2006,republicata, privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare,cu completarile si 

modificarile ulterioare;                  

- Hotararea consiliului local Sieu Magherus nr.34/29.10.2007 privind aderarea comunei 

Sieu Magherus ,judetul Bistrita Nasaud  la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Apa-

Canal Bistrita Nasaud.  

         -prevederile  art.129  alin.2 lit.c, alin.6 lit.a  ,art.286-art.289 , art.297 art.299 ,art.300 din 

Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completarile si modificarile 

ulterioare; 

          In temeiul art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu completarile si modificarile ulterioare; 

 

HOTARASTE 
 

Art.1.Se aproba delegarea gestiunii  investitiilor din infrastructura de apa si apa uzata 

manajera finantate prin POS Mediu 2007-2013 (2015) in cadrul proiectului major  „Extindere si 

modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud” , finantate la comuna 

Sieu Magherus localitatea Saratel catre Operatorul Reginal SC Aquabis SA Bistrita. 

           
Art.2. Se aprobă lista cu bunurile din domeniul public al comunei Șieu Magherus, 

aferente sistemului public de alimentare cu apa finantat prin POS Mediu 2007-2013 (2015) 

„Extindere si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bistrita Nasaud UAT 

Sieu Magherus localitatea Saratel conform Proceselor  verbale de predare primire 

nr.1502/01.03.2021 si nr.1503/01.03.2021 care sunt  anexele  nr. 1 si 2 si  fac parte integranta din  

prezenta hotarare. 

 

Art.3. Bunurile din domeniul public prevazute la art. 2  vor fi date in administrare prin 

Contractul de Delegare către S.C. AQUABIS S.A. pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitate de 
prelungire. 

         

Art.4. Se imputerniceste d-nul Mititean Sorin Aurel, primarul comunei Sieu 

Magherus,cetatean roman, nascut la data de 03.09.1966,domiciliat in comuna Sieu Magherus  

,nr.200,judetul Bistrita-Nasaud,posesor al C.I.Seria XB,nr. 641247,eliberat de 

S.P.C.L.E.P.Bistrita  la data de 31.07.2020, sa semneze in numele si pe seama Consiliului Local 



al comunei Sieu Magherus,Contractul de delegare al  serviciului de alimentare cu apa pentru cele 

doua proiecte enumerate mai sus.  

 
Art.5. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  primarul comunei 

Sieu Magherus domnul Mititean Sorin Aurel . 

 
Art.6. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul Local al comunei Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 12 consilieri,voturi pentru 12,abţineri -  ,împotrivă  - .    

           
Art.7. Prezenta hotarare  se publica pe pagina de internet a institutiei  si se comunica prin 

grija secretarului general al comunei d-na Dan Marinela Dalia cu: 

         -compartimentul contabilitate din cadrul primariei Sieu Magherus; 

         -primarul comunei Sieu Magherus;  

        -SC Aquabis SA Bistrita; 

        -ADI – pntru servcii de alimentare cu apa si de canalizare in jud.BN ; 

         -Institutia Prefectului –judetul Bistrita Nasaud. 
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DATA DE   31.05.2021 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

DORU-DAN CIOCAN 
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