
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru                                                                                                           

Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud 

HOTĂRÂRI A.G.A. A.D.I. APĂ-CANALIZARE 

2017 

NR. DATA HOTĂRÂRE PRIVIND 

1 02.02.2017 Hotărâre privind aprobarea retragerii unilaterale a comunei Chiochiş, prin 

Consiliul Local al comunei Chiochiş, în calitate de membru asociat din 

cadrul Asociaţiei 

2 02.02.2017 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei, ca urmare a retragerii C.L. Chiochiş din A.D.I., prin Actul 

Adiţional nr. 32/2017 la Statut şi prin Actul Adiţional nr. 23/2017 la Actul 

Constitutiv 

3 02.02.2017 Hotărâre privind modificarea si actualizarea Contractului de 

nr.3/17.09.2008, Partea DISPOZITII GENERALE – PARTILE 

CONTRACTANTE, prin Act aditional nr. 27/2017, ca urmare a retragerii 

unilaterale a comunei Chiochiş, prin Consiliul Local al comunei Chiochiş, 

din cadrul Asociaţiei 

4 02.02.2017 Hotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2016 al 

Asociaţiei 

5 02.02.2017 Hotărâre privind completarea şi modificarea Hot. AGA ADI 20/2016 

privind BVC pentru anul 2017 ale Asociaţiei 

6 01.03.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a Statului de 

Funcţii, pentru anul 2017, al aparatului tehnic propriu al Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, respectiv transformarea postului de 

INSPECTOR – COR 263101 în CONSILIER JURIDIC – COR 261103 

7 01.03.2017 Hotărâre privind aprobarea Raportului Camerei de Conturi a Judeţului 

Bistriţa-Năsăud, pentru perioada 2014-2016, al Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în 

judeţul Bistriţa-Năsăud 

8 01.03.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli, 

pentru anul 2017, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud 

9 25.04.2017 Hotărâre privind avizarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC 

Aquabis SA Bistrita, pe anul 2017 

10 25.04.2017 Hotărâre privind avizarea modificarilor Organigramei si Statului de 

functii ale SC Aquabis SA Bistrita pe anul 2017 

11 25.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Bilanţului Contabil, a Contului rezultatului 

exercițiului financiar 2016  și Raportul Comisiei de Cenzori al Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si de 

canalizare in judetul Bistrita-Nasaud, pentru anul 2016 

12 

 

25.04.2017 Hotărâre privind aprobarea Planului anual de achizitie al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si de 

canalizare in judetul Bistrita-Nasaud pentru anul 2017 

13 

 

25.04.2017 Hotărâre privind modificarea Statului de functii al Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara pentru servicii de alimentare cu apa si de 



canalizare in judetul Bistrita-Nasaud – a limitelor de salarizare ale 

aparatului tehnic cu functie de conducere si de executie 

14 22.08.2017 Hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa al 

comunei Budacu de Jos, a localitatilor/satelor Budacu de Jos, Budus, 

Monariu si Simionesti catre SC AQUABIS SA Bistrita, precum si 

modificarea si completarea Contractului de Delegarea Gestiunii 

Serviciilor Publice de alimentare cu Apă şi de Canalizare, prin Actul 

Adiţional nr. 28/23.08.2017 

15 

 

22.08.2017 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli, 

pentru anul 2017, al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, 

pentru asigurarea resurselor financiare necesare platii ratei a doua a primei 

de asigurare CASCO pentru cele doua autoturisme ale parcului auto al 

Asociatiei 

16 22.08.2017 Hotărâre privind aprobarea aderării în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi de Canalizare în 

Judeţul Bistriţa-Năsăud a Consiliului Local Chiochis, in calitate de 

membru asociat 

17 22.08.2017 Hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă şi 

Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, ca urmare a aderarii C.L. Chiochiş 

in cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 

Alimentare cu Apă şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud, prin Actul 

Adiţional nr. 34/2017 la Statut şi prin Actul Adiţional nr. 25/2017 la Actul 

Constitutiv 

18 22.08.2017 Hotărâre privind modificarea si actualizarea Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr. 

3/17.09.2008, Partea DISPOZITII GENERALE – PARTILE 

CONTRACTANTE, prin Act aditional nr. 29/2017, ca urmare a aderarii 

comunei Chiochiş, prin Consiliul Local al comunei Chiochiş, in cadrul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud 

19 22.08.2017 Hotărâre privind acordul tuturor membrilor Adunarii Generale al 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu 

Apă şi Canalizare în judeţul Bistriţa-Năsăud beneficiari ai investitiilor 

prin POIM 2014-2020 ca plata necesara cofinantarii eligibile pentru 

proiectul ’’Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a 

documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a 

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bistrita-Nasaud in 

perioada 2014-2020 ’’ , respectiv 1% din valoarea contractului de 

finantare, adica suma de 59.641,64 lei, sa fie achitata de Consiliul 

Judetean Bistrita-Nasaud in numele tuturor unitatilor administrativ-

teritoriale membre in Adunarea Generala a Asociatiei, beneficiare de 

investitii prin POIM 2014-2020 

20 22.08.2017 Hotărâre privind delegarea gestiunii obiectivului „Alimentare cu apa 

potabila, canalizare menajera si statie de epurare al comunei Lunca Ilvei” 

catre SC AQUABIS SA Bistrita, precum si modificarea si completarea 

Contractului de Delegare Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu 

Apă şi de Canalizare, prin Actul Adiţional nr. 28/23.08.2017 



21 18.10.2017 Hotărâre privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apă 

justificate de starea tehnică a sistemelor de alimentare cu apă, a cotei 

consumurilor proprii tehnologice de apă ale S.C. ”AQUABIS” S.A. 

Bistrița, în conformitate cu avizul ANRSC nr. 508469/24.08.2017 

22 18.10.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe 

serviciilor de utilități publice prestate de operatorul județean de apă 

potabilă și apă uzată S.C. ”AQUABIS S.A. Bistrița 

23 18.10.2017 Hotărâre privind avizarea modificării Actului Constitutiv al S.C. 

”AQUABIS” S.A. Bistrița ca urmare a modificării aportului în natură al 

acționarului Consiliul Local al orașului Beclean la capitalul societății de la 

30.700 lei la 31.300 lei 

24 27.11.2017 Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii obiectivului ”Extindere 

rețea publică de apă potabilă, canalizare ape uzate și stație de epurare în 

comuna Maieru”, către S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

25 27.11.2017 Hotărâre privind avizarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli, pe 

anul 2017, al S.C. “AQUABIS” S.A. Bistriţa 

26 19.12.2017 Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2018 al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare în Judeţul Bistriţa-Năsăud 

27 19.12.2017 Hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice și a 

Planului anual de achiziții al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru servicii de alimentare cu apă și de canalizare în județul Bistrița-

Năsăud pentru anul 2018 

28 19.12.2017 Hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii obiectivului ”Sistem de 

alimentare cu apă, canalizare menajeră și stație de epurare pentru 

localitatea Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud”, către S.C. ”AQUABIS” 

S.A. Bistrița, prin Actul Adițional nr. 31/2017 la Contractul de Delegare 

29 19.12.2017 Hotărâre privind predarea în concesiune de către Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud a imobilului înscris în CF cu nr. 60593 Municipiul 

Bistrița – Pavilion exploatare Sigmir, către S.C. ”AQUABIS” S.A. 

Bistrița, prin Actul Adițional nr. 32/2017 la Contractul de Delegare 

30 19.12.2017 Hotărâre privind aprobarea modificării unor tarife pentru servicii conexe 

serviciilor de utilități publice ale S.C. ”AQUABIS” S.A. Bistrița 

31 19.12.2017 Hotărâre privind delegarea gestiunii obiectivului ”Alimentare cu apă 

potabilă, canalizare și stație de epurare în localitatea Arcalia, comuna 

Șieu Măgheruș, județul Bistrița-Năsăud”, către S.C. ”AQUABIS” S.A. 

Bistrița, prin Actul Adiţional nr. 33/2017 la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 

3/17.09.2008 

 


