
R O M Â N I A   

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

        T I R E A M 
                            
       

H O T Ă R Â R E A  Nr.22/21.04./2021 
privind aprobarea Strategiei de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru 

“Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu 

Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” 
 

Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 aprilie 2021; 

Având în vedere proiectul de hotărâre  înregistrat sub nr.1040/07.04.2021 inițiat în baza  

referatului de aprobare al primarului comunei Tiream nr.1037/07.04.2021, însoțit de raportul de 

specialitate al compartimentului de resort  nr.1052/08.04.2021 și de avizele de aprobare ale  

comisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3 din cardrul Consiliului local al comunei Tiream; 

Văzând : 

          -  raportul cu privire la Strategia tarifară  și de modificare a contractului de delegare  nr. 5586/ 

31. 03. 2021 întocmit de Apaserv Satu Mare S.A. 

          - prevederile art. 19 alin.(1) lit j) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A.; 

          - prevederile Hotărârii Consiliului Local Tiream nr. 37/2018 pentru aprobarea documentației 

tehnico-economice Studiu de fezabilitate pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020” și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți; 

           - Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr. 718179/17.12.2019; 

          În conformitate cu prevederileLegii nr. 241/2006 (republicată, cu modificările și completările 

ulterioare) privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare și a art.10 alin.(5) și (5^1) din 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51 din 8 martie 2006 (republicată, cu 

modificările și completările ulterioare) 

               În baza prevederilorart.129 alin. (2)lit. b), d) și e), alin (4) lit. d) alin. (7) lit. n), alin. (9) lit. 

a) și c)din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

           În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit. f) și lit.g) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ,  cu modificările și completările ulterioare;     

 

                                                             H O T Ă R Â Ș T E : 
 

        Art.1.-  Se aprobă Strategia de tarifare conform rezultatelor Analizei Cost-beneficiu pentru 

„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea 

Nord-Vest, în perioada 2014-2020”prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

         Art.2- Strategia de tarifare este parte componentă din Contractul de delegare al gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009 şi face obiectul 

Actului adiţional nr. 11 la Contract, conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3.-Se acordă mandat reprezentantului comunei TIREAM în Adunarea Generală a 

Acționarilor Asocației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă uzată 

din Satu Mare, de a vota ”pentru” aprobarea Actului adiţional nr. 11 la Contractul de delegare al 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009. 

 

 

 

 



 

 

            Art.4.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Tiream, în termenul prevăzut de lege, primarului comuneiTiream, Instituţiei Prefectului judeţului 

Satu Mare,Apaserv Satu Mare S.A., Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în 

Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare, se publică în Monitorul Oficial Local  pe site-

ul:  www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

 

                                                                 Tiream, la 21 aprilie 2021 
 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                  Contrasemnează, 

       Consilier local : Zöld Alexandru                                    Secretar general UAT Tiream: 

                                                                                                        jr. Maria Grigoraş 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Red./Tehn.G.M. 

Nr. Exemplare : 5/1 pag. 

 

              Prezenta hotărâre  a fost adoptată  cu respectarea prevederilor art.139,alin.(3) ,lit. f și lit. g) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare: 

         Nr.total al consilieri în funcţie :  11 ;                                   Voturi “pentru” : 11;   

         Nr. total consilierilor prezenţi :   11 ;                                   Voturi “ împotrivă”: nu sunt; 

         Nr. total al consilierilor absenţi : 0                                        Abţineri : nu sunt; 

         Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot:11 

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           


