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din 24.02.2022  

HOTĂRÂREA nr.32 

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020*, a indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului, a părții cotei de co-finanțare a cheltuielilor eligibile ale proiectului și acordarea mandatului special 

reprezentantului UAT Bod pentru aprobarea strategiei de tarifare și încheierea Actului Adițional la Contractul 

de Delegare 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Consiliul Local al comunei Bod, întrunit în ședință ordinară la data de 24.02.2022, 

Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre nr. 11084/24.02.2022 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 

pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, 

în perioada 2014-2020”, și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, 

 Având în vedere: 

▪ Referatul nr.11086/24.02.2022 al inițiatorului proiectului de hotărâre; 

▪ Raportul de specialitate nr. 11085/24.02.2022 prin care compartimentul Tehnic și Investiții propune în 

baza considerentelor de necesitate, oportunitate și legalitate aprobarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, și a indicatorilor tehnico-

economici ai proiectului, 

Analizând: 

▪ Documentația tehnico-economică a investiției înregistrată la Primăria Bod cu nr.11036/23.02.2022 

transmisă de Compania APA Brașov SA 

▪ Avizul CTE al Compania APA Brașov SA nr. 63/18.02.2022 

▪ Văzând avizul Comisiei pentru Activități Economico-Financiare, Juridică și de Disciplină din cadrul 

Consiliului Local Bod, 

În conformitate cu prevederile: 

▪ Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

▪ Prevederile Statutului ADIDAJ Brașov 

În temeiul prevederilor art.89 alin. (1) și (2), art. 129 alin. (2) lit.d) și alin. (7) lit.N0, art.136 alin (3) lit a), art.196 

alin (1) lit a) și art. 243 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART. 1 Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru „Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și 

apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020”, transmis de Compania APA Brașov SA, 

precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului cuprinși în anexa nr.1, parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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ART. 2 Se aprobă valoarea totală a investiției aferente comunei Bod în valoare de 4.961.020 Euro, exprimată în 

prețuri curente fără TVA. 

ART. 3 Se aprobă participarea cu 2% la co-finanțarea cheltuielilor eligibile ale proiectului „Proiect regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Brașov/Regiunea Centru, în perioada 2014-2020” 

(implementare in perioada 2022-2027), în valoare de 93.267 Euro - prețuri curente fără TVA, sumă care 

urmează a fi eșalonată pe perioada de implementare a contractului de lucrări, in situația in care Consiliul 

Județean Brasov nu își asuma plata acesteia in numele UAT Bod. 

ART. 4 Se acordă mandat special reprezentantului UAT Bod în Adunarea Generală a Asociaților din cadrul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară în Domeniul Apei din județul Brașov de a vota ”pentru” aprobarea 

strategiei de tarifare, rezultată din Analiza Cost-beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Brasov” prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre, precum și pentru încheierea actului adițional la contractul de delegare a serviciilor de 

alimentare cu apă și canalizare încheiat în 2008. 

ART. 5 Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Bod vor asigura executarea prevederilor 

prezentei hotărâri.   

Nota: * - Proiectul va fi implementat în perioada 2022-2027, cu finanțare POIM și PODD 
 

                                                                                                                                                    Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru  din totalul de 15 consilieri prezenți. 


