
ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIOSENI 

 

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

NR.  CL/ 416   din 11.11.2020       

privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a terenurilor aferente 

investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, 

perioada 2014-2020” 

 

 

Consiliul Local al comunei GIOSENI, județul Bacău,  întrunit în şedinţă extraordinară de îndată la 

data de 12.11.2020 

Având în vedere: 

- adresa nr. 4140 din 04.11.2020 a Companiei Regionale de Apă Bacău, înregistrată la UAT comuna 

GIOSENI sub nr. 3209 din 04.11.2020 și adresa nr.875/05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău; 

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul 

civil; 

- prevederile Legii nr 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și 

completările ulterioare;  

- HGR nr. 588 / 2006 pentru modificarea şi completarea HGR  nr. 1.347/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău  

( Anexa nr. 26 privind atestarea domeniului public a comunei Gioseni ), cu modificările și completările aduse de  

HGR nr. 1538/2006; 

- Referatul de aprobare nr. 415/11.11.2020 întocmit de către primarul comunei în calitate de inițiator 

al proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr.414_/11.11.2020 al responsabilului cu probleme de 

urbanism și amenajarea teritoriului; 

 În temeiul prevederilor art. 76 - art. 83, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin.(3) 

lit.g), art. 196 alin. (1), art. 197 , art. 286, art. 349-353 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

PROPUNE : 

 

Art. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția  S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A., a 

terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Bacău, perioada 2014-2020”, conform anexei nr.1, parte scrisă și parte desenată, la prezenta hotărâre. 

Art.2 – Terenurile puse la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. conform art. 1 

din prezenta hotarare fac parte din domeniul public al Comunei GIOSENI. 

Art.3 – Se aprobă anexa nr.2 la prezenta hotărâre privind Declarația prin care se menționează faptul că 

pentru terenurile prevăzute în anexa nr.1 nu au fost depuse cereri de retrocedare în condiţiile legislaţiei în vigoare şi 

acestea nu fac obiectul nici unui litigiu cu privire la stabilirea sau delimitarea proprietăţii. 

Art. 4 -  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcineaza primarul comunei. 

 

 

 

 INIȚIATOR,                                                                 AVIZ DE LEGALITATE, 

            PRIMAR,                                                              SECRETAR GENERAL COMUNĂ 

          Bernadin TAMAȘ       Cristina SANDU  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT COMUNA GIOSENI 

Nr.CL415/11.11.2020 

 

 

REFERAT  de  APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ 

BACĂU S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020” 

 

Investitiile in infrastructura de apa si apa uzata pentru localitatile din judetul Bacau incluse in 

proiect au avut in vedere imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si imbunatatirea conditiilor de viata ale 

populatiei. Prin investitiile cuprinse în acest proiect se continua procesul de extindere si reabilitare ale 

infrastructurii de apa si apa uzata realizate în etapa 2007-2013 in zonele urbane si se propun investitii in 

extinderea/infiintarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata in zonele rurare. 

In prezentul Studiu de fezabilitate au fost propuse investitii pentru infrastructura de apa si apa uzata 

in 42 de UAT-uri din judetul Bacau, populatia beneficiara in infrastructura de apa fiind de 431.827 

locuitori. 

Investitiile pentru infrastructura de apa propuse la nivelul zonei de proiect au urmarit:  

• dezvoltarea unor sisteme de apa care sa asigure conditiile de calitate a apei conform cu cerintele 

Directivei 98/83/CE si ale Legii nr.458/2002 modificata si completata de Legea nr. 311/2004, cu 

influenta directa asupra sanatatii populatiei;  

• asigurarea continuitatii in furnizarea serviciului de alimentare cu apa;  

• creşterea ratei de conectare a consumatorilor la sistemul centralizat de alimentare cu apă pe străzile 

prevăzute cu retele de apă; 

• reducerea pierderilor de apă din sistem prin lucrări de reabilitare acolo unde au fost depistate astfel 

de pierderi; 

• functionarea sistemelor cu costuri de exploatarea minime; 

• asigurarea posibilitatii de extindere a acestor sisteme in viitor. 

In urma analizei sistemelor de alimentare cu apa din punct de vedere a calitatii apei si disponibilitii 

sursei, a functionalitatii retelei existente si a posibilitatii de extindere, a capacitatii de inmagazinare si 

tratare, investitiile din cadrul proiectului s-au axat in directia infiintarii unor sisteme de alimentare cu apa 

care sa dispuna de o sursa de apa care sa respecte conditiile de calitate cu costuri minime de tratare, care sa 

permita extinderea in viitor al sistemului prin conectarea de noi consumatori. 

Investitiile in sectorul de apa din cadrul proiectului sunt destinate asigurarii accesului la apa 

potabila de calitate a populatiei din localitati ale judetului grupate in 43 de sisteme de alimentare cu apa, 

din care 25 sunt grupate in 3 zone de alimentare cu apa. 

Investitiile din sectorul de apa uzata incluse in cadrul proiectului constau in:  

• in aglomerarile urbane extinderea si reabilitarea retelelor de canalizare in aglomerari care au 

beneficiat de finantarea POS Mediu 2007-2013;  

• infiintarea de sisteme de canalizare in zona rurala, sisteme care sa asigure posibilitatea de 

dezvoltare ulterioara a sistemului de canalizare si sa permita colectarea si epurarea apelor uzate cu 

costuri minime. 

In zona rurala a judetului Bacau din zona proiectului, s-au identificat 29 aglomerari rurale >2.000 

LE definite conform Directivei apa uzate 91/271/EEC. Termenul „aglomerare”, conform Directivei Apei 

91/271/EEC., reprezinta „o zona in care populatia si/sau activitatile economice sunt suficient de 

concentrate pentru ca apele uzate sa fie colectate si directionate spre o statie de epurare a apei uzate sau 

catre un punct de evacuare finala”.  

Au fost identificate solutiile tehnice optime pentru colectarea si epurarea apelor uzate colectate de 

pe suprafata aglomerarilor rurale in care se infiinteaza retele de canalizare.  

 



Obiectivul general al proiectului este de a oferi o strategie regionala de dezvoltare a sectorului de 

apa si de apa uzata astfel incat sa fie in concordanta cu obiectivele generale negociate de Romania in cadrul 

procesului de aderare si post-aderare si conformarea legislativa cu angajamentele de tranzitie si obiectivele 

intermediare convenite intre Comisia Europeana si Guvernul Romaniei pentru implementarea Directivei 

91/271/CEE a CE cu privire la colectarea si tratarea apelor uzate urbane, si conformarea la Directiva 

98/83/CE a CE cu privire la calitatea apei destinate consumului uman, asa cum a fost transpusa în legislatia 

romaneasca de Legea nr. 458/2002 si care sa conduca la imbunatatirea performantelor operationale a 

infrastructurii de apa a judetului, pentru a se asigura viabilitatea financiara si operationala. 

Principalul obiectiv al proiectului este infintarea unor sisteme centralizate de alimentare cu apa si 

canalizare in cadrul judetului Bacau avand ca scop final asigurarea unei ape potabile corespunzatoare din 

punct de vedere calitativ si cantitativ, protejarea mediului prin infintarea sistemelor noi de canalizare 

menajera, cresterea gradului de confort si de conectare al populatiei.  

 În vederea realizării investiției din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 

apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”, comuna GIOSENI trebuie să pună la dispoziția  

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. terenurile aferente acestei investiții, pe toată 

perioada derulării proiectului. 

 Având în vedere: 

 - adresa nr. 4140 din 04.11.2020 a Companiei Regionale de Apă Bacău, înregistrată la UAT 

comuna GIOSENI sub nr. 3209 din 04.11.2020 și adresa nr.875/05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/ 04.11.2020;  

 - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 - prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul 

civil; 

 - prevederile Legii nr 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și 

completările ulterioare;  

 - HGR nr. 588 / 2006 pentru modificarea şi completarea HGR  nr. 1.347/2001 privind atestarea 

domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău  

( Anexa nr. 26 privind atestarea domeniului public a comunei Gioseni ), cu modificările și completările 

aduse de HGR nr. 1538/2006; 

 - dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 

alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 - prevederile art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 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; 
 

 Vă supun spre analiză și aprobare la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția  

S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul 

„Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau,  

perioada 2014-2020” 

 

 

PRIMAR, 

 

Bernadin TAMAȘ  
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BACĂU 

UAT COMUNA GIOSENI 

Compartiment Cadastru, Urbanism și Amenajarea Teritoriului 

Nr.CL/414/11.11.2020 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU 

S.A. a terenurilor aferente investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 

si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020” 

 

Compartimentul Cadastru Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei GIOSENI, 

 În urma analizei proiectului de hotărâre, inițiat de către primarul comunei GIOSENI, privind 

punerea la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. a terenurilor aferente 

investițiilor din cadrul „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul 

Bacau, perioada 2014-2020” 

 Ținând cont de faptul că, în vederea realizării investiției din cadrul „Proiect regional de dezvoltare 

a infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Bacau, perioada 2014-2020”, comuna GIOSENI trebuie să 

pună la dispoziția S.C. COMPANIA REGIONALĂ DE APĂ BACĂU S.A. terenurile aferente acestei 

investiții, pe toată perioada derulării proiectului, 

 Având în vedere: 

-  adresa nr. 4140 din 04.11.2020 a Companiei Regionale de Apă Bacău, înregistrată la UAT comuna 

GIOSENI sub nr. 3209 din 04.11.2020 și adresa nr.875/05.11.2020 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Bacău însoțită de Avizul CTE al S.C. C.R.A.B. S.A. Bacău nr. 13051/ 04.11.2020;  

- prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil; 

- prevederile Legii nr 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu modificările și 

completările ulterioare;  

- HGR nr. 588 / 2006 pentru modificarea şi completarea HGR  nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău  

( Anexa nr. 26 privind atestarea domeniului public a comunei Gioseni ), cu modificările și completările 

aduse de HGR nr. 1538/2006; 

- dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), ale art. 154 alin.(1), 

ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de 

Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- prevederile art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, 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; 

 

 Considerăm proiectul de hotărâre ca fiind legal și temeinic. 

 

 

Inspector sup.urbanism, 

 

Patrasc Genoveva 
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