
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
COMUNA BOGDAND 
CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA 28/2021 
 

privind aprobarea reviziei Studiului de fezabilitate al  
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 

apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în 
perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți comunei BOGDAND 
 
 

Consiliul local al comunei Bogdand, întrunit în şedinţa ordinară la data de 22.04.2021 
; 
 
 Având în vedere : 
- Referatul de aprobare nr. 343/SG/07.04.2021  întocmit de primarul comunei Bogdand; 

- raportul de specialitate nr. 345/SG/07.04.2021 întocmit de secretarul general al 
comunei Bogdand 
- Raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr. 381/SG/22.04.2021  
- Hotărârea Consiliului Județean Satu Mare nr. 29/26.02.2018 privind aprobarea Master 
Planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Satu Mare actualizat - revizia februarie 
2018 aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din 
județul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, în perioada 2014-2020,  

- Avizul favorabil nr. 5285/26.03.2021 al Comisiei Tehnico-economice a S.C. APASERV 
Satu Mare S.A asupra reviziei Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, 
- Documentația tehnico-economică a proiectului elaborată în baza  Hotărârii Guvernului 
nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, 

- Decizia Comisiei Europene de aprobare a contribuției financiare a Proiectului nr. 
1741/11.03.2021, 
- Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului – 

Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare 

a fondurilor, versiunea revizuită,  

         În conformitate cu: 

- Prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr. 241/2006, republicată; 

- Prevederile  art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități 

publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de: 



- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  și  alin. (4) lit. d)  coroborate cu cele ale art. 139 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 

 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

                                                           

HOTĂRĂŞTE 

 

   

 Art. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit privind lucrările de investiţii din cadrul 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu 

Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit Anexei nr. 1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru UAT Bogdand  privind lucrările 

de investiţii din cadrul Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată din judeţul Satu Mare / Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020, potrivit 

Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri 

se  împuternicește Primarul comunei si serviciile de specialitate. 

 

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii în Sectorul de Apă și Apă Uzată din județul Satu Mare, APASERV SATU MARE 

SA si Institutiei Prefectului judetului Satu Mare. 

 

Adoptată în şedinţa ordinară din 22.04.2021 . 
 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    CONTRASEMNEAZĂ: 
           BUGA VIOREL                               L.S.                  SECRETAR GENERAL AL  
                                                                                                  COMUNEI BOGDAND, 
                    TEMIAN SIMONA 

 -consilier local-       
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind 
Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11; 
Nr.total consilieri absenţi: 0; 
Voturi pentru: 10; 
Voturi împotriva: 1 ; 
Abţinere:0. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


