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JUDETUL BISTRITA-NASAUD                                                                     
          COMUNA PARVA   
         CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTARARE 

privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare din 

comuna Parva catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 
                          

Consiliul Local al ComuneiParva, Judetul Bistrita Nasaud, intrunit in sedinta ordinara in data 

de30.08.2017 in prezenta a 10 consilieri din totalul de 11 in functie: 

 
Avand in vedere: 

– expunerea de motive nr. 2450 din 22.08.2017 intocmita de primarul comunei Parva,d-nul 

Strugari Ioan, privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare 

din comuna Parva catre S.C. AQUABIS S.A. Bistrita. 

– raportul nr. 2449 din 22.08.2017 întocmit de domnul Căluş Toader- Vasile - viceprimar al 

comunei Parva. 

      - raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 2515 din 30.08.2017 Comisiei pentru  

Studii,Activitati Economico-Financiare si Administrareaa Domeniului Public si Privat al 

Comunei,Amenajarea Teritoriului si Urbanism; 

                   - raportul/avizul favorabil/nefavorabil nr. 2515 din 30.08.2017 al Comisiei pentru învăţământ, 

sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protectie socială, protecţia copilului, 

activităţi sportive şi agrement, protecţia mediului şi turism, servicii publice şi comerţ. 

                 - concluziile si recomandarile studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 

de alimentare cu apa si canalizare; 

         - Statutul Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare cu  apa si canalizare 

in judetul Bistrita-Nasaud aprobat prin Hotararea Consiliului Local Parva nr. 32 din 30.11.2007; 

             In baza prevederilor: 

              - Art.10,30 si 31^1 din Legea serviciilor publice comunitare nr.51/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

            - Art. 17,18 alin.(2), 21-24 si 41 alin.(1) din Legea serviciilor publice de alimentare cu apa si 

canalizare nr.241/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; 

           - Art.3 alin.(2) din Procedura-cadru privind organizarea, derularea si atribuirea contracte-lor de 

delegare a gestiunii serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor 

pentru serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor 

comunitare de utilitati publice aprobata prin Hotararea Guvernului nr.717/2008;    

            - In temeiul art.36 alin.(2) lit.,,b”, alin. (6) lit. ,,a”, pct.14, art.45 alin.(1),(3) si art.115 alin. (2) din 

Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata: 

 

H O T A R A S T E 

 

            ART. 1. - Se aproba studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu 

apa si canalizare al comunei Parva judetului Bistrita – Nasaud, prezentat in Anexa 1 la prezenta hotarare. 

            ART. 2. - Se aproba delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa si canalizare al judetului 

Bistrita-Nasaud, catre S.C. Aquabis S.A., cu sediul in loc. Bistrita, str. Parcului, nr.1, inmatriculata la 

Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud cu nr. J06/185/1995, CUI 566787. 

            ART. 3. - Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare, in forma prevazuta in Anexa 2 la prezenta hotarare. 

            ART. 4. - Se acorda mandat Asociatiei de dezvoltare intercomunitara pentru servicii de alimentare 

cu apa si canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, cu sediul in loc. Bistrita, Piata Petru Rares, nr.2, inscris in 

Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa judecatoriei Bistrita cu nr. 1/15.01.2008, al carei membru 

este comuna Parva, sa semneze Contractul de Delegare, prin reprezentantul sau legal, in numele si pe 

seama comunei Parva. 

            ART. 5. - Anexa nr.1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare. 



            ART. 6. - Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Primarul 

comunei Parva si secretarul comunei Parva. 

            ART. 7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică prin grija 

secretarului comunei cu: 

   - Institutia Prefectului Judetului Bistrita-Nasaud 

                                 - Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si 

de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud 

                               - Primarul comunei Parva 

                       

     Prezenta hotarare a fost adoptata cu votul „pentru” a 10 consilieri din 10 prezenti. 

 
 
        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                                      Contrasemneaza secretar, 

        Scurtu P. Vasile                                   Calus Ioan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nr.44 din30.08.2017. 


