
HOTĂRÂREA NR.  244  DIN 10.11.2020 

privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei  

Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 

județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” şi mandatarea reprezentantului Municipiului Bacău 

să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 

aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor 

 

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de  10.11.2020, potrivit 

art.133 alin. 2 lit. ”a”  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

cu modificările și completările ulterioare, 

      Având în vedere: 

-Adresa nr. 4140/4.11.2020 înaintată de către SC Compania Regională de Apă Bacău SA, înregistrată la 

Primăria Municipiului Bacău cu nr. 573731/6.11.2020;  

-Referatul nr. 573804 din 06.11.2020 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare; 

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 573806/ 06.11.2020; 

-Raportul Direcției Juridice și Administrație Locală înregistrat cu nr. 574104/1/09.11.2020; 

-Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 

574104/2/09.11.2020; 

-Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în  

vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1170/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 

1171/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 1172/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 3, 

nr. 1173/10.11.2020 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 1174/10.11.2020 al Comisiei de specialitate 

nr. 5; 
-Prevederile Legii nr 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-Dispoziţiile 90 alin. 1, ale art. 91 alin. 3 şi alin. 4, ale art. 140 alin. l şi alin. 3, ale art. 154 alin. l, ale art. 

196 alin. l  lit. ”a”, ale art. 197 alin. l  şi ale art. 243 alin. l lit.”a” şi lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-Prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin 

HCL nr. 133/2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

          În baza dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. ”d” şi ale alin. 7 lit. ”n” și art. 139 alin. 3 și alin. 5 din 

OUG 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                                  H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 

pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău, în 

perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1 parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 2.  Se mandatează reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţilor să voteze 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de 

evoluţie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Bacău, în perioada 2014 – 2020”. 

Art. 3. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., 

prin Act Adițional (Strategia de tarifare consolidată şi extinsă pentru perioada 2020-2026) în forma 

prevăzută în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art. 4.  Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu sediul în Bacău, str. 

Alexandru Şafran nr. 145, al cărei membru este Municipiul Bacău, să semneze Actul Adiţional nr. 9 

la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului Bacău. 

Art. 5. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 

reprezentantul Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău. 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Compartimentului Unitatea 

Municipală pentru Monitorizare, persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA şi va fi adusă la cunoștință publică, 

în condițiile legii. 

Art. 7.  Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen 

legal Instituţiei Prefectului- Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 

      

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 

      ANA-MANUELA GROZA                       SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU 

                                                                                     NICOLAE – OVIDIU POPOVICI 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

N.O.P., P.I./O.R.A./EX.1/DS.I-A-2 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXELE LA PREZENTA HOTARARE POT FI CONSULTATE LA 

HOTARAREA CU ACELAȘI NUMĂR POSTATĂ ÎN FORMAT 

NEEDITABIL 




