
 

 
JUDETUL HUNEDOARA 

ORASUL HATEG 
PRIMAR 

 
Proiect de hotărâre nr. 196/2021 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul 

Hunedoara, în perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, a planului anual de evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act 
adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 5400/223/2009 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art. 136 alin. (1)-(2) din Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare;    

Examinând referatul de aprobare al primarului orasului Hateg nr. 336/102 din 15.11.2021 
prin care se propune aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în 
perioada 2014 - 2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a planului anual de 
evolutie a tarifelor precum şi a încheierii unui act adiţional la contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009, motivat de necesitatea 
punerii în aplicare a strategiei de dezvoltare a sectorului de apă şi apă uzată în cadrul unităţilor 
administrativ-teritoriale din judeţul Hunedoara, asociate în cadrul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară ,,Aqua Prest” Hunedoara, pentru gestionarea în comun a acestui serviciu, scopul 
avut în vedere fiind îndeplinirea cerinţelor acquis-ului de mediu al Uniunii Europene, iar obiectivul 
general al proiectului fiind acela de îmbunătăţire a infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului 
Hunedoara, gestionată de un operator regional ce operează în toate unităţile administrativ-
teritoriale vizate de proiectul prin care se extinde și se dezvoltă serviciul de alimentare cu apă 
potabilă, controlată microbiologic, în condiții de siguranță și protecție a sănătății, pentru 
conformarea cu cerințele directivelor europene privind calitatea apei destinate consumului uman - 
Directiva 98/83/CE și epurarea apelor uzate - Directiva 91/271/EEC, finalitatea avută în vedere 
fiind creşterea calităţii vieţii locuitorilor unităţii administrativ-teritoriale. 
 Având în vedere: 
a)adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Prest Hunedoara” nr. 137/22.10.2021 
înregistrată la Primăria Haţeg sub nr. 21801 din 26.10.2021; 
b)contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare 
nr.5400/223/2009; 
c)art. 16 alin. (3), art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua 
Prest Hunedoara”; 

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) lit. b), art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (1) lit. c) 
şi l), art. 24 alin. (2), art. 35 alin. (1)-(3), art. 37 alin. (1)-(3), art. 37⁵ alin. (1) lit. b), alin. (6) lit. b) 
din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, ale art. 9 alin. (1) lit. c)-d), alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. d) 
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, ale 40 lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind 
adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu 
organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale 
Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, ale art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art.V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 
şi de modificare şi completare a unor acte normative; 



 

În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1), art. 89 alin. (1)-(2), alin. (8)art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) 
şi lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), 
art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii intitulat”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014 - 
2020”, precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului, conform anexei nr.1-format 
electronic și anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în proiectul de la art. 1, se asigură din 
fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene - Fondul de Coeziune, alocaţii de la bugetul de stat, 
alocaţii de la bugetele locale, contribuţii din fondurile proprii ale operatorului, după caz. 
Art 3 Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor, pentru perioada 2022-2026, aferent 
obiectivului de investiţii intitulat ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 
uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare. 
Art. 4 Se aprobă actul adiţional nr. 8/2021 de modificare şi completare  a contractului de 
delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/ 223/ 2009, 
conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre. 
Art. 5 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale 
oraşul Haţeg, stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 
privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”,  pentru aprobarea  
documentelor prevăzute la art. 1 , art. 3 și la art. 4 din prezenta hotărâre. 
Art. 6 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”, 
cu sediul in Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara să semneze actul aditional la contractul de 
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, având ca obiect planul 
anual de evolutie a tarifelor, prin preşedintele acesteia, în numele şi pe seama membrilor asociaţi. 
Art. 7 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare. 
Art. 8 Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 9 Prezenta  se afişează pe site-ul www.primariehateg.ro si la panourile de afişaj şi se 
comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului oraşului 
Haţeg, Compartimentului administraţie publică locală, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Prest Hunedoara ”, Direcţiei economice, Biroului tehnic, investiţii, dezvoltare şi prin grija 
acestuia persoanelor fizice, juridice şi structurilor interesate. 
 
 
Haţeg,   la  15 noiembrie 2021  
 
 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 

Adrian Emilian PUŞCAŞ 
 


