
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Nr. total al consilierilor locali în funcţie: 15 
Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 11 
Nr. total al consilierilor locali absenţi: 4 
Voturi pentru: 10  
Voturi împotrivă: 0 
Abţineri: 1 
Retragere de la votul proiectului de hotărâre (incompatibilități, conflict de interese,etc.): 0 

ROMÂNIA               
JUD. SATU MARE              
ORAŞUL TĂŞNAD          
CONSILIUL LOCAL              
 

HOTĂRÂREA Nr. 180 
din data de 25 octombrie 2022 

 

privind modificare 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 Orașului Tășnad, județul Satu Mare, întrunit în ședință 
ordinară, în data de 25 octombrie 2022; 
 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului orașului Tășnad, 
înregistrat sub nr. 33598/24.10.2022; 
 Având în vedere Raportul Serviciului Financiar – Contabil din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Orașului Tășnad înregistrat sub nr. 
33601/24.10.2022 şi Avizul Comisiei pentru buget, finanțe, programe de dezvoltare, 
industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al 
Orașului Tășnad, înregistrat sub nr. 152/25.10.2022; 
 Ținând cont de prevederile art. 19 alin. (1) lit. j) din Actul Constitutiv al 
Apaserv Satu Mare S.A.; 

Având în vedere Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru 
Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 962403/23.08.2022; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare și a 
art.10 alin. (5) și (5^1) din Legea nr. 51/2006 Legea serviciilor comunitare de utilități 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), d) și e), alin (4) lit. d) alin. (7) lit. 
n), alin. (9) lit. a) și c), coroborate cu art. 139 alin. (3) lit. f) și g) din Ordonanța de 
Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă modificarea 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” 
prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. 

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. 

Art. 3 – Se mandatează reprezentantul orașului Tăşnad, domnul Farcău 
Adrian-Dănuț, să susțină și să voteze „pentru”, în Adunarea Generală a Acționarilor 
Asocației de Dezvoltare Intercomunitară pentru servicii în sectorul de apă și apă 
uzată din Satu Mare, aprobarea Actului adiţional la Contractul de delegare al 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
nr.12.313/19.11.2009. 

Art. 4 – Orice alte prevederi contrare își încetează aplicabilitatea. 
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică 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. 

  
 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
CONSILIER LOCAL 

EC. CĂLIN-DANIEL-VASILE MAIER 

 CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL, 
SERGIU-IONEL BUTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA                      ANEXA 
JUDEŢUL SATU MARE         LA HOTĂRÂREA NR. 180/2022 
ORAŞUL TĂŞNAD 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRATEGIA DE TARIFARE  
conform rezultatelor  actualizării Analizei Cost-beneficiu și a Strategiei 
de tarifare aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020” 

 
  



 
 

STRATEGIA DE TARIFARE  
conform rezultatelor  actualizării Analizei Cost-beneficiu și a Strategiei 
de tarifare aferente „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă și apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020” 
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