
 

 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 
COMUNA CAŞIN 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CAŞIN 

                                                                                                                                   
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-
Beneficiu pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 

județul Bacău, în perioada 2014 - 2020” și mandatarea reprezentantului Comunei Caşin să 
voteze  în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău  aprobarea 

Planului anual de evoluție a tarifelor 
 
 

Având în vedere: 
• Adresa nr.4140/4.11.2020 si nr.4170/9.11.2020 înaintată de către SC Compania 

Regională de Apă Bacău SA si Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău 
nr.875/5.11.2020, înregistrată la Primăria Comunei Caşin cu nr.8187/6.11.2020;  

• Referatul de specialitate al doamnei Magureanu Mihaela, consilier achizitii publice, 
nr.8312/11.11.2020.; 

• Referatul de aprobare al consilierilor locali in functie, nr.8341/12.11.2020.; 
• Prevederile Legii nr 241/2006 a  serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu 

modificările și completările ulterioare;  
• Dispoziţiile 90 alin. (1), ale art. 91 alin. (3) și alin. (4), ale art. 140 alin.(1) și alin.(3), 

ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) și ale art. 243 alin.(1) 
lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

• Prevederile art. 21, alin. (1), din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Bacău, aprobat prin HCL nr. 133/2008 cu modificările și completările ulterioare; 

  
În baza dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. ”d”, ale  alin. (7) lit. ”n”, art.133 alin.2 lit.b,art.139 si 

art.196 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
 

PROPUNE: 
 
Art. 1. Se aprobă Planul anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în 
perioada 2014 - 2020”, conform Anexei 1  parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 2. Se mandatează reprezentantul Comunei Caşin în Adunarea Generală a Asociaților să voteze în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău aprobarea Planului anual de 
evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru ”Proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bacău, în perioada 2014 - 2020”. 
Art. 3.  Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A., 
prin Act Adițional (Strategia de tarifare consolidată și extinsă pentru perioada 2020-2026), în forma 
prevăzută în Anexa 2, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
Art. 4. Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, cu sediul în Bacău, str. 
Alexandru Șafran nr. 145,  al cărei membru este Comuna Caşin, să semneze Actul Adițional nr. 9 la 



Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Comunei Caşin. 
Art. 5. Primarul Comunei Caşin va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin 
reprezentantul Comunei Caşin în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Bacău.  
Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului buget, contabilitate, venituri si achizitii 
publice, persoanei nominalizate la art. 2, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău, S.C. 
Compania Regională de Apă Bacău SA şi va fi adusă la cunostinţă publică, în condiţiile legii. 
Art. 7. Prin grija Secretarului General al Comunei Caşin prezenta hotărâre se comunică în termen legal 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. 
 

CONSILIERI LOCALI 
 

1.Flintoaca - Cojocea Ion _________________ 
2. Oproiu Silviu_______________ 
3. Geandra Stefan________________ 
4.Bordeianu Bogdan ______________ 
5.Slabu Gheorghe_________________ 
6.Dragomir Gheorghe_______________ 
7.Soroiu Daniel ___________________ 
8.Dragu Adrian_____________________ 
9.Nichifor Adina ________________ 
10.Oproiu Lica Vasile_____________ 
11.Rosu Constantin___________________ 
12.Zarnescu Gheorghe_________________ 

 
 
 

                             Contrasemneaza, 
                     Secretarul General al comunei, 
                        Popescu Monica - Florinela  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


