
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și 
mandatarea reprezentantului Comunei GIOSENI să voteze  în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău,  aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor 

 
 Consiliul Local al comunei GIOSENI, județul Bacău,  întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la 
data de 12.11.2020 
 Având în vedere: 
  -referatul de aprobare al Primarului Comunei Gioseni, Județul Bacău privind necesitatea și oportunitatea 
proiectului, înregistrat sub nr. CL/421 din 11.11.2020; 
 -raportul biroului contabilitate, achiziții publice , administrativ  din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. CL/ 420 din 11.11.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
 -avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Gioseni, 
înregistrate sub nr. CL/442/443/444   din  12.11.2020; 
 În baza prevederilor:  
             -  Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 , republicată, privind Codul civil; ale Legii nr 241/2006 a  serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare ,cu modificările și completările ulterioare; art.90 alin. (1),  art. 91 alin. (3) și alin. (4) din 
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 
 -  art. 21 alin. (1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, aprobat prin aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al comunei Gioseni nr.21/24.04.2008 privind aprobarea participării comunei Gioseni, județul Bacău, în 
calitate de membru fondator la înființarea „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău-ADIB”, precum și ale Statutului 
„Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 
 Luând în considerare: 
 - Adresele  nr. 4140 din 04.11.2020 și nr. 4170 din 09.11.2020 ale Companiei Regionale de Apă Bacău precum și  
adresa nr.875/05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău ; 
 În temeiul  art. 129 alin. (2) lit.d) , alin. (7) lit.n), art. 139 alin.(3) lit.d), art.196 alin.(1) lit.a), precum și ale  
art.197 alin.(1),(2),(4)  în Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare 
  

HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”, conform Anexei nr.1 , 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art.2. Se mandatează  dl. Bernadin Tamaș , reprezentantul Comunei GIOSENI în Adunarea Generală a Asociaților 
să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de evoluție a 
tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”. 
 Art.3.  Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 
canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., prin Act Adițional (Strategia de 
tarifare consolidată și extinsă pentru perioada 2020-2026), în forma prevăzută în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei 
hotărâri. 
 Art.4. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu sediul în Bacău,  
str. Alexandru Șafran nr. 145,  al cărei membru este Comuna GIOSENI, să semneze Actul Adițional nr. 9 la Contractul de 
Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Comunei GIOSENI. 
 Art.5. Primarul Comunei GIOSENI va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin reprezentantul 
Comunei GIOSENI în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău.  
 Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată biroului contabilitate, achizitii, administrativ, Primarului comunei, 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. Compania Regională de Apă Bacău SA şi va fi adusă la cunostinţă 
publică, în condiţiile legii. 
 Art.7. Prin grija Secretarului Comunei GIOSENI, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
 

 Președinte de ședință 
             Consilier,       
             Bașcândură Marinică        Contrasemnează pentru legalitate                                                                 
         Secretar general  comună,     
         Cristina Sandu 
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din  12  noiembrie  2020    
Total consilieri în funcție: 13 
Hotărâre adoptată cu   13 voturi ,, pentru ”  din  13  consilieri prezenți. 
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