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>RJMARIA COMUNEI TELCIU

NR 1335 Din 13.03.2008
CONVOCATOR 

Se convocă Consiliul local Telciu în şedinţă extraordinară pentru data de 
t 7.03.2008 orele 8,00 cu urmatoarea ordine de zi: 

J. Probleme legate de incheiereu contractului de închiriere cu S.C CLARM

DSRL;
W Achizitionarea terenului de fotbal ; 

tl{: Di
v
er

s
e; .�ff_., :fcA/Jii/, !?V- .. /tv/1 /;yz-cfa,'tc 7e/vt,,. -� , 1 

1 

Cv� 1J� (/�L<
CONSILIERI. . My

c
Nic, �,U7J!AC6 !/v h?oJ;;) /:?J) /l,0

1. TU -BOD fu. SEPTIMIU 
----------

2. FERCHI IOAN {_,,!

:: :::��=OVIDIU �� 

5. CORDOS GHEORGHE I/ . V" 
6. MUTUIOAN ';\llt:(> 
7. MOLDOVANVASIL� " - �

8. GAFTONE LUCA G\!t, 
\ \ 

9. MĂRTARI ILIE 
-------

1 O.POP IOAN c/ . 
-- - , .. � -

----,----\-�� 
11.FRIJAN GHEORGHE _ __,_[2=-�-----

12.PUICA VASILE
------

13 .PUPEZA PAVEL --==:::::\ �1!_Qf!____-

14.STEF ĂNUŢ IOAN c_:�- --
15.TODERICI GHEORGHE Cj;};;Jy 7

, __ .,/ 
( . 

PRIMAR 
R MURESAN 

!' 
I ! 



ROMÂNIA 
JUDET BISTRITA NASAUD 
COMUNA TELCIU 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE. 

privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al comunei Tekiu 
către 

S.C. AQUABIS S.A.

Consiliul Local Tekiu Întrunit În şedinţă extraordinara a Consiliului local in data de 
17.03.2008, in prezenta a 11 consilieri; 

A vând în vedere: 

• Expunerea de motive a primarului comunei Telciu înregistrata cu nr 1301 din 10.03.2008
• Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Telciu înregistrat cu nr 1320 din

12.03.2008
• Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicata;
• Prevederile art. 1 O şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
o Prevederile art. 17, art. 18 al. (2), articolelor 21 - 24 şi art. 41 al. (1) din Legea nr. 241/2006

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
• Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de

alimentare cu apă şi canalizare
• Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de alimentare cu apă şi canalizare

în judeţul Bistriţa-Năsăud, modificat prin actul adiţional , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
Telciu nr 9 din data de 13 .02.2008,

În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin . 3 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale ,republicata, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1 - Aprobă s1udiul de oportunitate privind de1egarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
cana]izare al comunei 'Te. ciu conform Anexa nr 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii servLciului de alLmentare cu apă şi canalizare al comunei Telciu ca re 
S. . Aq:uabis S.A., cu sediul în loc. Bistriţa, str. Parcului, nr. I, înmatriculată la Oficiul Registrului
Comerţului Bistriţa-Năsăud cu nr J06/185/l 995, CUI 566787.

Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunu serv:ioiuiui de alimentare cu apă şi de canalizare, în 
forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce se va încheia între Consiliul Judeţean Bistriţa

Năsăsud, municipiul Bistriţa, oraşul Beclean, oraşul Năsăud, oraşul Sângeorz-Băi, comuna Milaş, 
comuna Nuşeni, comuna Rebra, Comuna Rebrişoara, comuna Rodna, comuna Salva, comuna Şieuţ, 

comuna Telciu, pe de o parte şi S.C. Aquabis S.A, pe de altă parte. 
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Art. 4 - Aprobă lista bunurilor din dome 1iuJ public si privat aferente s-istemu!Uii public, d alimentare cu
apă şi canalizare al comunei Telciu care vor fi concesionate prio. Contractul de Delegare către S.C. 
Aquabis S.A . 
. Lista bunurilor concesionate se anexează ca Anexa 3 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de 
Delegare, făcând parte integrantă din acesta. 

Art. 5 - Se acordă mandat Asociaţiei de dezvoltare întercomunitar� pentru servioji de alimentar� cu apă şi
canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în loc.Bistriţa, Piaţa Petru Rareş, nr. 2, înscrisă în 
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Bistriţa cu nr. 1/ 15.01.2008, al cărei membru 
este comuna Telciu să semneze C011tractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, î numele şi pe 
seama cbmunei Telciu.

Art. 6 -Cu ducere la indeplinire, a prezentei lrntarir.i se incredinteaza viceprimarul comunei TeJciu 
si servidul contabilitate din cadrul Primariei Telciu .. 
Art 7. Prezenta hotarire se comunica prin grija secretarului comunei Telciu cu:

-Institutia Prefectului , judetul Bistrita-Nasaud
-Primarul co nei Telciu
-S.C AQu s SRL Bistrita
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Adoptată în şedinţa din data de 17 .03 .2008 cu un număr de 11 voturi „pentru „ din numărul total de 14 
consilieri în funcţie. 
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