
ACTE ADIȚIONALE LA CONTRACTUL DE DELEGARE 

 
 

Nr. Doc. Data CONȚINUT 

 

1 13.04.2009 Aderare UAT-uri: Braniștea, Căianu Mic, Feldru, Maieru, Nimigea, 

Petru-Rareș, Şieu-Măgheruş, Șieu-Odorhei, Șintereag, Uriu 

2 16.09.2009 Aderare UAT- Budacu de Jos 

3 24.09.2009 Modificare tarife apa si canalizare 

4 24.09.2009 Modificare parte ”Dispoziții speciale”, secțiune parte comuna, cap III, 

art. 37, alineat 37.1- Anexa nr 3- Obiectivele indicatorilor de 

performanta 

5 29.03.2010 Aderare UAT- Dumitrița 

6 21.05.2010 Modificare parte ”Dispoziții generale”, cap. IV- Lista anexelor , art. 76, 

alineat 1, subpunct c)- Lista bunurilor proprietate publica si privata  

Delegare gestiune:  

Bistrița (montare vană fluture la instalația hidraulică din stație de 

pompare rezervoare),  

Sângeorz-Băi (loc. Anieș) – montare vană fluture la stație de tratare 

Braniștea – alimentare cu apă (loc. Braniștea, Măluț),  

Chiuza – alimentare cu apă (loc. Chiuza, Piatra și Săsarm),  

Uriu – alimentare cu apă (loc. Uriu, Cristeștii Ciceului, Ilișua),  

Petru-Rareș – alimentare cu apă (loc. Reteag, Bata),  

Ciceu-Mihăiești – alimentare cu apă,  

Rodna,  

Maieru, 

Teaca – alimentare cu apă (loc. Teaca, Viile Tecii), 

Galații Bistriței – alimentare cu apă (loc. Galații Bistriței, Dipșa, 

Tonciu, Herina) 

Lechința – alimentare cu apă (loc. Chiraleș), 

Dumitra – alimentare cu apă (loc. Dumitra, Tărpiu, Cepari), 

Feldru – alimentare cu apă (loc. Feldru, Nepos) 

7 23.05.2011 Delegare gestiunii serviciilor de apă-canalizare: oraș Năsăud 

8 03.06.2011 Delegare gestiune:  

oraș Sângeorz-Bai (reabilitare rețele canalizare și stație epurare),  

com. Salva (alimentare cu apă), 

loc. Rebrișoara (alimentare cu apă și canalizare) 

9 16.12.2011 Completare delegare gestiune: Năsăud (alimentare cu apă) – cartier 

Liviu Rebreanu, str. Bistriței 

10 06.12.2011 Delegare serviciilor de apă-canalizare: Șintereag (loc. Blăjenii de Sus, 

Blăjenii de Jos, Caila) 

11 20.02.2012 Delegare gestiunii serviciului de apă: com. Lechința, loc. Vermeș 

12 25.09.2012 Delegare gestiunii serviciului de apă: com. Livezile, loc. Dorolea, loc. 

Valea Poienii 

13 06.11.2012 Delegare gestiunii serviciului de canalizare (stație de epurare): com. 

Șintereag, loc. Blăjenii de Sus, loc. Blăjenii de Jos 

14 17.12.2012 Modificare parte ”Dispozitii generale”, titlul II, cap. I, art. 39, alineat 2, 

punct 1-REDEVENTA 

15 25.06.2013 Modificare parte “Dispoziții generale”, secțiune partea comuna, art. 24., 

art.25. pct.3 si art.25.pct.6 – modificare tarife apă potabilă + canalizare 

16 15.10.2013 Delegare gestiune:  

Com. Șintereag, loc. Caila (stație pompare, și conductă de refulare apă 

uzată menajeră),  



Com. Matei (loc. Matei, loc. Corvinești) – alimentare + extindere apă,  

Com. Runcu Salvei (aducțiune + sistem tratare) 

17 10.12.2013 Delegare gestiune serviciului de canalizare - Milaș  

18 11.06.2014 Plan de evoluție tarifară pentru perioada 2014-2015 

19 15.07.2014 Delegare gestiune:  

Loc. Lechința (canalizare + stație epurare),  

Teaca (canalizare + stație tratare ape uzate + stație epurare),  

Loc. Ciceu-Giurgești (alimentare cu apă) 

20 03.03.2015 Modificare parte ”Dispoziții generale”, titlul II, cap. I, art. 39, alin. 2, 

punct 1-REDEVENTA ( majorare redevența ) 

21 17.06.2015 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă a loc. Negrilești 

22 10.11.2015 Delegare gestiune:  

Leșu ( apa-canal ),  

Loc. Salva, ulița Butacenilor (alimentare cu apa + stație pompare),  

Com. Târlișua ( apa- canal ),  

Zagra ( alimentare cu apa-canal + stație epurare) 

23 03.02.2016 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă: com. Lechința (loc. 

Sâniacob si loc. Țigău ) 

24 11.10.2016 Delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare + 

SEAU: com. Dumitra (loc. Dumitra, Tărpiu, Cepari) 

25 11.10.2016 Delegare gestiune: Telciu (apa-canalizare) 

26 25.11.2016 Actualizare Anexelor 1a şi 1b a Contractului de Delegare (localități 

unde Aquabis operează)  

27 02.02.2017 Retragere CL Chiochiș din ADI Apa-Canalizare 

28 22.08.2017 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă: com. Budacu de 

Jos (loc. Budacu de Jos, Buduș, Monariu, Simionești),  

Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă , canalizare și stație 

de epurare în loc. Lunca Ilvei 

29 22.08.2017 Aderare Chiochiș 

30 27.11.2017 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, canalizare, stație 

epurare în loc. Maieru  

31 19.12.2017 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, canalizare, stație 

epurare în loc. Ilva Mică 

32 19.12.2017 Predare imobil – Pavilion de exploatare Sigmir (CJ BN) 

33 19.12.2017 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, canalizare, stație 

epurare în com. Șieu Măgheruș, loc. Arcalia 

34 27.03.2019 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă, canalizare, stație 

pompare, stație epurare, stație tratare în loc. Șieu 

35 17.04.2019 Delegarea gestiunii obiectivului ”Rețea de canalizare menajeră și stație 

de pompare – strada Faleza” din Municipiul Bistrița, către S.C. 

”AQUABIS” S.A. Bistrița, precum și modificarea și completarea 

Contractului de Delegarea Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu 

Apă şi de Canalizare 

36 17.04.2019 Actualizarea Anexelor 1 a) şi 1 b) ale Contractului de Delegare 

37 22.10.2019 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare a 

Municipiului Bistrița din cadrul proiectului ”Extindere de rețele de 

alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente 

individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, finanțat prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015), către 

Operatorul județean S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

38 12.12.2019 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare în 

Comuna Ilva Mică 

39 05.02.2020 Strategia  de tarifare și Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 



canalizare în perioada 2018-2025 

40 28.07.2020 Delegarea gestiunii sistemelor de apă și canal ale comunei Salva din 

cadrul investiției ”Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă la 

Mânăstirea Izvorul Tămăduirii” localitatea Salva, comuna Salva, jud. 

Bistrița-Năsăud și pentru ”Lucrări reamplasare stație de pompare apă 

potabilă Lângă Vale și montare stație de pompare apă potabilă la 

Bolotău” loc. Salva, către S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

41 28.07.2020 Delegarea gestiunii bunurilor aferente sistemului public de alimentare 

cu apă și canalizare a județului Bistrița-Năsăud către S.C. 

”AQUABIS” S.A. Bistrița, parte a investiției ”Extindere de rețele de 

alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate și branșamente 

individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud” și parte a investiției 

”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul 

Bistrița-Năsăud” 

42 28.07.2020 Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă la nivelul comunei 

Șieu-Măgheruș din cadrul proiectelor ”Alimentare cu apă a localității 

Crainimăt, comuna Șieu Măgheruș” și ”Extindere rețele de apă în 

localitățile Sărățel și Chintelnic, comuna Șieu-Măgheruș” către 

Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

43 20.05.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată 

menajeră, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-

2013 (2015) în cadrul proiectului major ”Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, finalizate 

în orașul Beclean, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional 

S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

44 20.05.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată 

menajeră din cadrul proiectelor ”Extindere rețele canalizare și stație de 

epurare în comuna Feldru, județul Bistrița-Năsăud” și ”Extindere rețea 

de apă, canalizare și branșamente individuale în comuna Feldru, județul 

Bistrița-Năsăud”, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 

2007-2013 (2015) din cadrul proiectului major ”Extinderea și 

modernizarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-

Năsăud”, către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

45 13.09.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă, finanțate prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul 

proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și a proiectului din economii 

”Extindere de rețelele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate 

și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, 

finalizate în comuna Șieu-Măgheruș, loc. Sărățel, județul Bistrița-

Năsăud, către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

46 13.09.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă, finanțate prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul 

proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și a proiectului din economii 

”Extindere de rețelele de alimentare cu apă, canalizare, tratare ape uzate 

și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, 

finalizate în comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud, către 

Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

47 13.09.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă, finanțate prin 

Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) în cadrul 

proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, finalizate în comuna Căianu Mic, 



loc. Căianu Mic și Căianu Mare, județul Bistrița-Năsăud, către 

Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

48 13.09.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată în 

cadrul investițiilor ”Asigurare utilități aferente blocurilor de locuințe 

sociale Viișoara, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud” și ”Extindere 

rețele de apă rece și de canalizare în ansamblul de locuințe strada 

Subcetate, etapa a III-a, mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud”, către 

Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

49 14.12.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă menajeră 

uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 

(2015) în cadrul proiectului major ”Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud”, finalizate 

în comuna Braniștea, loc. Braniștea și Măluț, județul Bistrița-Năsăud, 

către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița și 

modificarea prin Actul adițional nr. 47/2021 a Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul 

Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 

50 14.12.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, 

finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) 

în cadrul proiectului ”Extindere de rețele de alimentare cu apă, 

canalizare, tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din 

județul Bistrița-Năsăud, UAT Șanț”, către Operatorul Regional S.C. 

”AQUABIS” S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 

50/2021 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 

3/19.09.2008 

51 14.12.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă în cadrul 

proiectului ”Extindere rețea apă în localitatea Cociu, comuna Șintereag 

județul Bistrița-Năsăud”, către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” 

S.A. Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 51/2021 a 

Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă 

și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 

52 14.12.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă în cadrul 

proiectelor ”Rețea distribuție alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, 

comuna Ciceu-Giurgești, jud. Bistrița-Năsăud” și ”Extindere rețea 

alimentare cu apă în satul Dumbrăveni, comuna Ciceu-Giurgești, jud. 

Bistrița-Năsăud” către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. 

Bistrița și modificarea prin Actul adițional nr. 52/2021 a Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 

53 14.12.2021 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, 

finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) 

în cadrul proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” finalizate în comuna 

Petru Rareș, către Operatorul Regional S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

și modificarea prin Actul adițional nr. 53/2021 a Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/19.09.2008 

54 22.02.2022 Actualizarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în 

perioada 2018-2025 

55 22.03.2022 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, 

finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) 

în cadrul proiectului ”Extindere de rețele de alimentare cu apă, 



canalizare și tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din 

județul Bistrița-Năsăud”, finalizate în comuna Budacu de Jos, județul 

Bistrița-Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. și 

modificarea prin Actul adițional nr. 55/2022 a Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul 

Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 

56 22.03.2022 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă potabilă și apă 

uzată, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 

(2015) în cadrul proiectelor ”Extinderea și modernizarea infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și ”Extindere de rețele de 

alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate și branșamente 

individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, finalizate în 

comuna Uriu, loc. Cristeștii Ciceului, județul Bistrița-Năsăud, către 

Operatorul Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional 

nr. 56/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 

3/17.09.2008 

57 22.03.2022 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată 

menajeră, finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-

2013 (2015) în cadrul proiectelor ”Extinderea și modernizarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și 

”Extindere de rețele de alimentare cu apă, canalizare și tratare ape uzate 

și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-Năsăud”, 

finalizate în comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud, către Operatorul 

Regional AQUABIS S.A. și modificarea prin Actul adițional nr. 

57/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 

3/17.09.2008 

58 22.03.2022 Actualizarea Anexelor 1(a) și 1(b) ale Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu Apă şi de Canalizare în 

județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008, prin Actul adițional nr. 

58/2022 

59 28.04.2022 Concesionarea de către societatea AQUABIS S.A. a rețelelor de 

canalizare executate în cadrul investiției ”Extindere rețele canalizare în 

comuna Maieru, jud. Bistrița-Năsăud” 

60 28.04.2022 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, 

finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) 

în cadrul proiectului ”Extindere de rețele de alimentare cu apă, 

canalizare și tratare ape uzate și branșamente individuale în localități din 

județul Bistrița-Năsăud”, finalizate în comuna Cetate, județul Bistrița-

Năsăud, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. 

61 28.04.2022 Delegarea gestiunii investițiilor din infrastructură de apă și apă uzată, 

finanțate prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013 (2015) 

în cadrul proiectului major ”Extinderea și modernizarea infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” și a proiectului din 

economii ”Extindere de rețelele de alimentare cu apă, canalizare, tratare 

ape uzate și branșamente individuale în localități din județul Bistrița-

Năsăud”, finalizate în comuna Șintereag, județul Bistrița-Năsăud, către 

Operatorul Regional AQUABIS S.A. 

62 11.08.2022 Concesionarea mijlocului fix din obiectivul „Stație de ridicare a 

presiunii apei în localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței” aferent 

sistemului public de alimentare cu apă al comunei Galații Bistriței, jud. 

BN, către AQUABIS S.A. Bistrița și modificarea prin Act Adițional nr. 

62/2022 a Contractului de Delegare a Gestiunii nr. 3/17.09.2008 



63 11.08.2022 Concesionarea mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare 

cu apă al comunei Telciu, jud. BN, către AQUABIS S.A. Bistrița și 

modificarea prin Act Adițional nr. 63/2022 a Contractului de Delegare a 

Gestiunii nr. 3/17.09.2008 

64 14.12.2022 Concesionarea mijloacelor fixe aferente sistemului public de alimentare 

cu apă și canalizare al municipiului Bistrița, străzile Valea Ghinzii, 

Aerodromului, Asfințitului și Pasajului, din cadrul investiției ”Drum de 

acces și utilități aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiului 

Bistrița”, către Operatorul Regional AQUABIS S.A. Bistrița și 

modificarea prin Actul adițional nr. 64/2022 a Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul 

Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008 

 

 


