
R OMAN IA 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TELCIU 

HOTĂRÎRE 

privind aprobarea listei cu mijloacele fixe ale Serviciului de alimentare cu apa 
şi canalizare , care se va preda către S.C AQUABIS S.A BISTRITA 

Consiliul local al comunei Telciu întrunit în şedinţă ordinară 
în data de 7 .10.2016 în prezenţa a 14 consilieri locali, 

Avind in vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Telciu înregistrat cu nr. 4011
din 28.09.2016 

- Raportul domnului Moldovan Octavian , inspector în aparatul de
specialitate al primarului comunei Telciu cu privirţ la aprobarea listei cu mijlocele 
fixe ale serviciului de alimentare cu apa şi canalizare care se va preda la Aquabis, 
înregistrat cu nr.3970 din 26.09.2016 

Avizul favorabil al comisiei pentru agricultura si sil vicultura_ ,amenajarea 
teritoriului şi urbanism , înregistrat cu nr.4165 din 6.1 Q.2016 

Avizul favorabil al comisiei pentru acti vitati economico-financiare, juridica si 
de disciplina , munca si protectie sociala , înregistrat cu nr.4166 din 6.10.2016 

Avizul favorabil al comisiei pentru activitati socio-culturale, invatamint, 
sanatate,protectie copii, tineret şi sport, înregistrat cu nr.4167 din 6.10.2016 

In conformitate cu: 
Prevederile art 1 O si art.30 din Legea nr 51/2006 privind legea serviciilor 

comunitare de utilitati publice , cu modificarile si completarile ulterioare. 
Prevederile artr. 17, art.18 alin1 si alin 2 , art.24 , art. 41 alin 1 din'Legea nr. 

241/2006 -Legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare', cu mo·dificarile si 
completarile ulterioare. 

Prevederile art. 6 alin 1 si alin 5 lit b si lit c din Hotarirea Guvernului nr. 246/2006 
pentru aprobarea Strategiei Natioriale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor 
comunitare de utilitati publice. 

Statutul actualizat al ADI pentru Servicii de Alimentare cu Apa si Canalizare in 
judetul Bistrita-Nasaud. 

In temeiul dispozitiilor , art. 11 , art 36 alin 2 ,  lit d si lit e , alin 6 lit.:apţfl'4, si 
art 45 alin 3 , art. 115 alin 1 lit b ,  alin 3 , alin 5 si alin 7 din L�ge.a nr 2"157290:i 
privind administratia publica locala , republicată ,cu modificatile,si complf1fi:Iile
ulterioare; - · . . ,,.:-:�--···- ;; .. i� · · 

HOTARASTE 

li 



Art 1 Se aprobă lista CtJ. bunurile din domeniul public al comunei Telciu, 

aferente sistemului _public de alimentare cu apa şi canalizare' al comunei Telciu care 
vor fi concesionate prin Contractul de Delegare către S.C Aquabis S.A pe o perioadă 
ae 5 ani , cu posibilitate de prelungire , lista bunurilor concesionate fiind prezentata 

în Anexa nr. 1 care fac parte integrantă din prezenta · hotărîre. 

Art. 2.Cu data adoptării prezentei hotărîri, se modifică şi se completează Hotărirea 

nr. 7 din 29.01.2015. 

A:rt. 3. Cu oucere la îndeplinire a prezentei hotărîri se încredintează primarul 

comunei Telciu şi viceprimarul comunei Telciu. 

Art. 4. Prezenta hotărîre se aduce la cunostinţă publică prin grija secretarului 

comunei şi se comunică în termen de 1 O zile de la aprobare cu: 

-Primarul comunei Telciu

-S.C Aquabis S.A

-Institutia Prefectului, Judetul Bistrita-Nasaud

- compartimentul financiar-contabil din aparatul de specialitate al
primarului. 

Presedinte de sedinta 
Hamei Ion 
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Nr. 77 din 7.10.2016 
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Prezenta hotarire s-a adoptat cu un nu mar de 14 voturi"pentru". 



România 

Judeţul Bistriţa-Năsăud 
Consiliul Local al comunei Telciu 
Nr. 407 4 din 3.10.2016 

C O N V O C A T O R 
Se convocă Consiliul local al comunei Telciu în şedinţă 

extraordinară în data de 7.10.2016 orele 12,00, în sala de şedinţe a Consiliului 
local al comunei Telciu , cu urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărîre privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare al Consiliului local al comunei Telciu. 

2. Proiect de hotarire privind aprobarea bugetului de venituri si cheltieli al
comunei Telciu pentru anul 2016, rectificat VII. 

3. Proiect de hotarire privind aprobarea preturilor de referinta pentru
valorificarea masei lemnoase, prin licitatie publica , de catre Ocolul silvic 
comunal Telciu R.A în anul 2017 . 

4. Proiect de hotarire privind mandatarea reprezentantului Consiliului local
in AGA Aquabis S.A Bistrita. 

5. Diverse
CONSILIERI 
1. Domnul Bumbu Ioan
2. Domnul Dobricean Victor

3. Domnul Pupeza Nicolae
4. Domnul Tanc Aurel
5. Domnul Hornei Ioan
6. Domnul Fluta Ioan
7. Domnul Pupeza George
8. Domnul Burcuşel loan-Donisie
9. Domnul Ganea Luca
1 O. Domnul Moldovan Ovidiu
11. Domnul Tompa Luca
12. Domnul Ganea Gheorghe
13. Domnul Scuturici Silviu -Gheorghe
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14. Domnul Zapciu Sevestian
. 
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7 15. Domnul Cazacu Victor Lucian V-.,lk,-. _11_'"--____,.
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