
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEIVALEA VINULUI 

 

 

       HOTĂRÂREA Nr.20/2021      

   ====================================  
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 VALEA VINULUI întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30 iunie 2021;   

Avand in vedere : 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.1445/16.06.2021,avizul 

nr.1446/16.06.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local  si raportul 

compartimentului de resort nr.1447/16.06.2021 din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ; Raportul 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 nr.19 /2021 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; 

Având în vedere 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 g) si art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 
 

       HOTĂRASTE:  

 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 VALEA VINULUI 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 COMUNEI VALEA 

VINULUI, în termenul prevăzut de lege, primarului comuneiVALEA VINULUI, Apaserv Satu 
Mare S.A., Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă 

Uzată din Judeţul Satu Mare şi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

  

      Valea Vinului,30.06.2021 

 

  Presedinte de sedinta    Contrasemneaza     

 POP CALIN       SECRETAR GENERAL UAT   

        OROS ALEXANDRU  

 

  

 
 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Nr.total al consilierilor in functie –11;     Voturi pentru ___11   ; 

Nr.total al consilierilor prezenti – 11;   Voturi impotriva ___0 ; 

Nr.total al consilierilor absenti – 0;   Abtineri _____0 ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI VALEA VINULUI 

 

 

 

      PROIECT DE  HOTĂRÂRE Nr.20/2021    
   ============================================== 

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 VALEA VINULUI întrunit în şedinţa ordinară din data de 

30 iunie 2021;   

Avand in vedere : 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr.1445/16.06.2021,avizul 
nr.1446/16.06.2021 al comisiei permanente de pe langa consiliul local  si raportul 

compartimentului de resort nr.1447/16.06.2021 din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului ; Raportul 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 nr.19 /2021 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; 

Având în vedere 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 g) si art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

 

      HOTĂRASTE:          

 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 comuneiVALEA VINULUI 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 municipiului Satu 

Mare, în termenul prevăzut de lege, primarului comuneiVALEA VINULUI, Apaserv Satu Mare 
S.A., Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată 

din Judeţul Satu Mareşi Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

  

 

 

        Valea Vinului,16.06.2021 

 

 

INIŢIATOR PROIECT  

PRIMAR 

CRISTEA RADU 

 

         AVIZAT      

        Secretar general UAT    

       OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNAVALEA VINULUI 
PRIMARUL COMUNEI 
Nr.1445/16.06.2021 

 

 

       REFERAT DE APROBARE      

    ==================================== 

la Proiectul de hotărâre 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” 

 

 

Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice nr. 718179/17.12.2019 și prevederile Legii 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)și  

Raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort al Primăriei COMUNEI  

VALEA VINULUI şi Raportul nr.5586/31.03.20 21întocmit de Apaserv Satu Mare S.A. 

 

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)şi a  art. 139 alin.(3), lit. f) șig) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ propun 

spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comuneiVALEA VINULUI Proiectul de hotărâre 
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”. 

 

 

 

 

     INIŢIATOR PROIECT    

     PRIMAR          

     CRISTEA RADU  

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDEŢUL SATU MARE                                                                                             
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

COMPARTIMENT DE RESORT                                                                                           

Nr.1447/16.06.2021 

 

          

       Raport de specialitate     
     ================================== 

la Proiectul de hotărâre 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” 

 

 

 

Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.19 /2021 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; 

Luand in considerare 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,  

considerăm oportună și legală 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” 

 

 

 

     Secretar general UAT  

    Oros Alexandru  

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  
COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 

Nr.1446/16.06.2021 

 

           A V I Z           
       ================                       

  la proiectul de hotarare 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” 

 

 
  

 

       

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de  16 IUNIE 2021,analizand proiectul de hotarare 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” 
a constatat ca in conformitate cu : 

prevederile art.29,alin.(1) si (2) din Legea nr.51/2006,republicata,a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,   

    Proiectul de hotarare 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” 
   a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde  masuri 

necesare si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu actele normative  in vigoare ; 

                       

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare 

, comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al 

comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.    

             

  

      Comisia permanenta:  

   Ghilea Gheorghe – Sorin  – presedintele comisiei 

    Pop Calin – secretarul comisiei 

   Budai Ioan-Cristian - membru 

    Seucan Eduard-Iulius –membru  

    Fernea Marius –Roger –membru 

 

 


