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Judeţul Bistrita-Nasaud 
Consiliul Local Telciu 

H01' ĂRÂRJE 
privind aprobarea Studiulllli de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-ecbnomici, a 

cofinantarii proiectului "Proiect regional de dezvoltare a infrastrncturii de apă şi apă uzată 
din judeţul Bistrita - Nasaud". finantat prin JPO:[M 2014-2020 si a Planului anual de 

evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a 
reprezentantului Consiliul local Telciu sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a 

Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Inte.rcomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa 
si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud adoptarea Hotărârii privind apirobarea 

Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructmrii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" 

finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.lM.) 2014/2020 si a 
Planului anual de evolu.tie a tarifelor I strategia tarifara si sa semneze actul aditional 
pentru includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractu! de Delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 
nr.3/17.09.2008. 

Consiliul local al comunei Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă ordinară în 

data de 30.01.2020, în prezenţa a 15 consilieri locali; 

A vând în vedere: 

Referatul domnului Ganea Nistor Pavel, inspector responsabil cu mediu în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.371 din 21.01.2020. 

Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara m.73 din 20.01.2020 privind 

introducerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte de Consiliu local, a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinantarii 

proiectului '' Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Bistrita-Nasaud" si a Planului anual de evolutie a tarifelor 2018/2025/strategia tarifara si 

acordarea incredintarii mandatului special domnului Mureşan Sever, avand calitatea de primar al 

comunei Telciu si reprezentant legal al Consiliului local al comunei Telciu in Adunarea Generala 

a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimenatre cu Apa si 

de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, in vederea exprimarii votului in Adunarea Generala a 

Asociatiei, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului ''Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 

Bistrita-Nasaud" finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 

si a Planului anual de evolutie a tarifelor I strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru 

includerea Planului anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare injudetul Bistrita-Nasaud nr.3/17.09.2008 ; 

Referatul de aprobare al primarului comunei Telciu, înregistrat cu nr.455 din 23.01.2020. 

Avizul Comisiei tehnico-economice (CTE) a Operatorului Regional S.C. AQUABIS SA 

nr. 80 din 20.01.2020; 
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. _ _ ____ AvizuLc_u_nr.547 din 30.01.2020 al comisiei de buget -fţnanţe, jur�_ică şi de_?���ip�ină,
dezvoltare economică, protecţie socială din cadrul Primăriei comunei Telciu. 

Avizul al comisiei pentru agricultură şi silvicultură, administrarea domeniului public şi 
privat al comunei, înregistrat cu nr.546 din 30.01.2019 din cadrul Primăriei comunei Telciu; 

Ghidul Solicitantului AP 3. OS 3.2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată,

Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; 
Prevederile art. 8 alin. 1), 3) lit. a, c, k şi art. 9 alin. 1), lit. a si b din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
Prevederile art. 12 alin. 1 ), lit. a, c, i si 1 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare republicată; 
Prevederile ale art. 44 (1) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
Prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
Dispozitiile art. 18 alin. 3) lit. a), c), d) si art. 23 alin.I) din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud; 

Hotararea AGA A.D.I nr. 2 din 24.03.2014 privind aprobarea Master Planului Judetean si a 
Lista de Investitii Prioritare; 

În urma analizei documentaţiei tehnico-economice a proiectului „Proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistrita Nasaud'', finantat prin POIM 
2014-2020, a Planului anual de evolutie a tarifelor pentru perioada 2018-2025 şi a Schemei de 
finanţare a proiectului; 

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), art. 139, 
alin. (1) şi alin. (3) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRÂRE 

Art. 1 Se aprobă Studiul de Rezabilitate pentru "Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistrita Nasaud" finantat prin POIM 2014-2020, 
ce urmează a fi implementat de S.C AQUABIS S.A. si indicatorii tehnico-economici, cuprinşi 
în Anexal care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă. participarea comtw.ei T,elcil'l prin Co1;1siliul Local Telciu a cofinanţarea" 
Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistrita 
Nasaud" finantat prin POIM 2014-2020, din bugetul local în suma prevăzută în Anexa 1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3(1) Se aprobă strategia de ţarifare inclusă în Studiu de fezabilitate şi „Planul anual de 
evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare în perioada 2018-2025" conform Anexei 2 oare face parte 
integranta din prezenta hotarare si includerea strategiei de tarifare în Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare in judetul Bistrita-Nasaud nr. 
3/17.09.2008. 

(2) Majorarile preturilor/tarifelor aferente fiecarui an se fac la 1 iulie atat cu inflatia din
ultimul an cat si in termeni reali. 

2 



__ _Art.4 .Şe acoraa 111andat �12ecial Domnului Mureşan. Sever, în calitate de Primar al com.}1!1�,Î 
Telciu si 1;eprezen ant legal al Consiliului oca1 in unarea Generala a Asocia,tilm Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul 
Bistrita-Nasaud, să voteze şi să semneze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita
Nasaud, pe seama şi în numele Consiliului local al comunei Telciu, adoptarea Hotărârii privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ''Proiect 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud" finantat 
prin Programul Operational Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de 
evolutie a tarifelor I strategia tarifara si sa semneze actul aditional pentru includerea Planului 
anual de evolutie a tarifelor in Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apa si de canalizare injudetul Bistrita-Nasaud m.3/17.09.2008. 
Art. 5 Cu ducere 1a .îndeplinire a p ·ezentei hotărâxi se _încredinţează prim.arul comunei Telciu, 
domnul Mureşan Sever. 
Art.6 Prezenta hotarâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primariei comunei 
Telciu şi pe pagina de internet a primăriei comunei Telciu. 
Art.7 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 15 voturi "pentru", - voturi „împotrivă", 
- voturi „abţineri", din totalul de 15 consilieri locali prezenţi la şedinţă şi 15 consilieri locali în
funcţie.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului comunei Telciu cu:

- Instituţia Prefectului, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- Primarul comunei Telciu, domnul Mureşan Sever;
- Asociatiei de Dezvoltare IntercomuPitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de

Canalizare Bistriţa-Năsăud. 

Preşedinte şedinţă, 
Consilier local, 
Pupez;ă Nicolae 

\\ .\ I 
� ·�,l!V 

'\ \,/_\ ' ---
', ,,� \J 
su' 
'\ 

Nr.3 din 30.01.2020 

Contrasemnează, 
Secretar general U.A.T. 
Cordos Ana-Maria 

!/'' 
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România 
Judeţul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Consiliul Local TELCIU 

][. DA 'flE GENERALE 

OBIECTIV 

DE INVESTIŢIE: 

TITULAR: 

BENEFICIAR: 

AMPLASAMENT: 

PROIECTANT: 

ANEXAI 
LA HOTARÂREA NR. 3/30.01.2020 

Proiectul regional de dezvoltare a infrastrudmrii de apă şi apă 
uzată din judeţul Bisfriţa-Năsăudl 

I 

S.C. AQUABI§ S.A.

S.C AQUA_BI§ §.A.
Populaţia din judeţul Bistriţa-Năsăud 

Investiţiile p:ropuse se vor realiza în UAT TELCIU în localitatea 
Bichigiu 

Asoderea TPF INGINERIE - COMPANIA DE CONSULTANŢĂ 
ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ S.R.L. 'fPJF GE'UNSA 
EUROESTUD][OS S.L. 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătăţirea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud prin 
extinderea şi dezvoltarea serviciului de alimentare cu apă potabilă, controlată 
microbiologic, în condiţii de siguranţă şi protecţie a sănătăţii în localităţi care au peste 
50 de locuitori şi asigurarea colectării şi epurării apelor uzate pentru aglomerările mai 
mari de 2. OOO p. e. pentru conformarea cu cerinţele directivelor europene privind 
calitatea apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE) şi epurarea apelor uzate 
(Directiva 911271/EEC). 

Il INDICATORI 'fEHNICO-ECONOMICI AI PROIECTULUI 

INDICA'fORI FIZICI 

Denumire indicator 
Unitate de Valoarea-ţintă pentru 

măsură · prQiect

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă) km 603,060 

Reţea de distribuţie apă potabilă (reabilitată) km 44,643 

Aducţiune (nouă) km 113,284 

Aducţiune (reabilitată) km 39,424 

Reţea canalizare (nouă) km 198,400 
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Denumire indicator 

Reţea canalizare (reabilitată) 

Rezervoare înmagazinare (noi + reabilitate) 

Staţii tratare apă (noi + modernizate) 

Staţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări cu peste 
JO.OOO p.e. (noi+ modernizate) 
Staţii epurare ape uzate care deservesc aglomerări sub 
JO.OOO p.e. (noi+ modernizate) 

Alţi indicatori fizici 

Staţii de pompare apă (noi) 

Staţii de pompare apă (reabilitate) 

Sursă de apă (noi + reabilitate) 

Staţii de pompare apă uzată (noi) 

Staţii de pompare apă uzată (reabilitată) 

Instalaţie de· uscare şi valorificare nămol 

Sistem SCADA extins 

INDICATORI FINANCIAR[ 

Indicatorii economici ai investiţiei în preţuri curente sunt: 

Nr. crt. 

1. 

Descriere 
- . 

2. 

TOTAL INVESTITIE 

- . 

Din care C + M 

HI. DURATA INVESTIŢIEI 

Durata estimată: 65 luni. 

IV. FINANŢAREA INVESTIŢIEI

Valoare 
(fără TVA) 

-MifEURD-
-

3. 

203.560,043 
153.926,388 

Unitate de Valoarea-ţintă pentru 
măsură proiect 

km 14,636 

buc 41 

buc 8 

buc 1 

buc 2 

buc 76 

buc 3 

buc 11 

buc 103 

buc 16 

buc 1 

buc 1 

TVA 
Valoare 

(inclusiv TV A) 

Mii EURO Mii EURO 
- -

4. 5. 

38.092,243 241.652,286 
29.246,011 183.172,400 

Proiectul este inclus pentru finanţare în portofoliu de proiecte aferente Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 în cadrul Obiectivului Specific 3.2 Dezvoltarea 
Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată. 

Structura şi sursele de finanţare a proiectului este prezentată în tabelul de mai jos: 
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SURSA DE FINANŢARE 
VALOARE 

% 
euro 

Valoare eligibilă, 

din care 
203.560.043 84,2374 

a) Deficit de_finantare 191.346.441 (94% din valoarea eligibilă) 

Fondul de coeziune 162.644.475 (85% din deficitul de finanţare) 

Bugetul de Stat 24.875.037 (13 % din deficitul de finanţare) 

Bugetul local 3.826.929 (2 % din deficitul de finanţare) 

b) Co-finanţare Beneficiar 12.213.603 (6% din valoarea eligibila) 

Valoare neeligibilă, 
Contribuţie Operator 38.092.243 15,7626 

din care 

Cheltuieli neeligibile 
o 

(fără TVA) 

TV A rambursabil 35.806.708 (94% din valoarea neeligibila) 

TV A nerambursabil 2.285.535 (6% din valoarea neeligibila) 

TOTAL 241.652.286 100 

V. CONTRIBUŢIE UA 1'

UAT TELCIU va beneficia de 1.646.193 EUR fără TV A şi va asigura cofinanţarea pentru 
"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Bistriţa
Năsăud, în perioada 2014-2020" din bugetul local în suma de 30.948 euro. 

Indicatorii tehnico-economici ai UAT TELCIU sunt: 

LOCALITATE Denumire lucrări propuse SF U.M Cantitate 

Reţea de distribuţie apă potabilă (nouă) iun 9,745 

Reţea de distribuţie apă potabilă (reabilitată) km o 

Aducţiune (noua) km 2,654 

Aducţiune (reabilitata) km o 

Rezervor înmagazinare (nou) buc 1 

Rezervor îmnagazinare (reabilitat) buc o 

Staţie de pompare apa potabila (reabilitata) buc o 

BJCHIGIU 
Staţie de pompare apa potabila (noua) buc o 

Staţie de clorinare (noua) buc o 

Reţea de canalizare (nouă) km o 

Reţea de canalizare (reabilitata) km o 

Staţie de pompare apa uzata (reabilitată) buc o 

Staţie de pompare apa uzata (noua) buc o 

Conducta refulare apa uzata km o 

Staţie de tratare (nouă) buc o 

Staţie de tratare (reabilitata/modernizata) buc 1 
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LOCALITATE Denumire lucrări propuse SF U.M Cantitate 

Staţie de epurare (noua) buc o 

Staţie de epurare (reabilitata/modernizata) buc o 

Captare (noua+ reabilitata) buc 1 

Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL U.A.T. 

Cordoş Ana-Maria 
') 

./1f. I l 
!Vf) ţ ( I ,j t 

Î 1erL1 r(�!Jf) 
\./V \.;vV
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România 
Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul Local Telciu 

ANJEXA2 
LA HOT ARÂREA NR. 3/30.01.2020 

În urma elaborării proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată din judeţul Bistriţa-Năsăud", în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului AP 
3. OS 3. 2 Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată, ce va fi finanţat prin Programul
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, în cadrul Analizei Cost-Beneficiu s-a stabilit strategia
şi planul de tarifare care urmăreşte să asigure sustenabilitatea proiectului.

Contractul de delegare directă a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare se completează cu strategia de tarifare şi Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi 
canalizare în perioada 2018-2025, după cum urmează: 

PLANUL ANUAL DE EVOLUŢIE A TARIFELOR 

Tarif 

Strategia de 
iniţial Ajustări În termeni reali* 

(actual) 
tarifare 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
RON/m

3 

% % % % % % % % 

Tarif apă 3.98 0.00% 0.00% 2.00% 3.00% 3.00% 3.00% 15.00% 1.20% 

Tarif canalizare 2.96 0.00% 0.00% 3.00% 5.00% 5.00% 5.00% 20.00% 1.10% 

*Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare
adăugată (TVA).

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an la 1 Iulie atât cu inflaţia cumulată 
pe ultimul an, cât şi în termeni reali. 

Tariful va fi calculat conform următoarei formule: 

T = Tn X (1 +A11+1) X (1 + A11+2) X ••• X (1 + A11+1) X In+i 

unde: 
T = tariful nou la data "n+i"; 
Tn = tariful iniţial, în vigoare în luna martie 2018; 
An+l, A11+2, An+i = ajustări în termini reali ale tarifului la datele "n+ l ", "n+2", ... , "n+i" (n = 
martie 2018) 
In+i = inflaţia la data "n+i", care se calculează conform următoarei formule 

In+i = CPI * (I +INF) M/12

IPI 
unde: 

CPI= cel mai recent indice al preţurilor disponibile; 
IPI= indicele preţurilor iniţial, valabil în martie 2018; 
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INF= inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al 
Preţurilor disponibil; 
M= numărul de luni între data celui mai recent indice al preţurilor disponibil şi 
data efectivă a noului tarif 
Indicele Preţurilor - Indicele General al Preţurilor publicat lunar de Institutul 
Naţional de Statistică a României. 

Contrasemnează, 

SECRETAR GENERAL U.A.T. 

Cordoş Ana-Iviaria 

n,lf . . 

l i  if!}r/ rlcnv· !. LJV �vl ,_, 
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