
ROMÂNIA 

COMUNA  BUCOVAT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOVAT 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂREA NR. 36 din data de 12.05.2021 

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru 

implementarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 

județul Timiș, în perioada 2014-2020” 

 

 

Primarul comunei Bucovat, județul TIMIȘ, 

 

Având în vedere Expunerea de motive a domnului Pop Gheorghe, Primarul comunei 

Bucovat; 

Văzând adresa nr. 1985/12.05.2021, prin care se propune aprobarea Planului anual de 

evoluție a tarifelor practicate de Aquatim S.A. în aria de operare, în conformitate cu Analiza 

Cost-Beneficiu aprobată în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, derulat prin POIM in valoare de 239,5 

milioane euro; 

Ţinând cont de dispozițiile prevăzute în: 

 art. 8 alin.(3), lit. (k) din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 

modificată şi completată; 

 art.12 alin. (1) lit. (i), art. 35 alin.(3) Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) - AP3, 

OS 3.2, „Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă și Apă Uzată”; 

 art.16 alin.(3) lit. c) și art.20 alin.(5) din Statutul Asociației; 

 art.36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare încheiat în data de 19.01.2010  între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A; 

 prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2), alin. (7) lit. n) şi ale alin. (14) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

 

PROPUNE 

 

Art.1. Spre aprobare Planul anual de evoluție a tarifelor practicate de Aquatim S.A. în aria de 

operare, în perioada 2018 – 2023, în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei 

nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Ca urmare a aprobării Planului anual de evoluție a tarifelor practicate de Aquatim S.A. în 

aria de operare, în perioada 2018 – 2023, în baza art.21 alin.1 din Statutul Asociației, se acordă 

mandat special Dlui. Pop Gheorghe, primar al comunei Bucovat cetăţean român,  născut(ă) la 

data de 22.05.1969 la Bodesti, jud. Maramures., domiciliat în Bazosul Nou, nr. 130, posesor al 

C.I. seria TZ, nr. 265902, eliberat(ă) de SPCLEP Timisoara la data de 18.01.2016, ca în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-canal Timiş, să voteze în 

favoarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

şi de canalizare, încheiat în data de 19.01.2010, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 



Apă-canal Timiş şi AQUATIM S.A, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 

Art.3. Prezenta se comunică Institutiei Prefectului Timis, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitare Apă-Canal Timiş şi AQUATIM S.A., se afiseaza pe site-ul 

www.comunabucovat.ro. 

 

 

 

 

 

INITIATOR         AVIZAT 
  PRIMAR      SECRETAR GENERAL U.A.T 

POP GHEORGHE        

  ______________________                   GLIGOR MEDA 

                                                                                     

                                                                               ___________________ 

 

 

 

http://www.comunabucovat.ro/

