
 

R  O  M  Â  N  I  A                                                                                       

JUDEŢUL TIMIŞ 

ORAŞUL FĂGET 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                             H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru 

implementarea ,,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020’’ 

 

Consiliul local al oraşului Făget, întrunit în şedinţa ordinară, 

  Având în vedere : 

 -adresa AQUATIM SA nr. 18.406/DPD-UIPPOIM/27.08.2018  prin care se propune   

aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor practicate de AQUATIM SA în aria de 

operare, în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu aprobată în cadrul ,,Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020’’, 

derulat prin POIM în valoare de 180 milioane euro; 

-proiectul de hotărâre al primarului oraşului Făget şi avizul comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului local ; 

 -referatul nr.8815/20.09.2018 al Serviciului coordonare-urmărire investiţii, 

implementare proiecte, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; 

  Ţinând cont de dispoziţiile 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’’ şi  art. 35 alin. 3 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 -Ghidul Solicitantului pentr Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM)-AP3, 

OS 3.2, ,, Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată’’; 

 -art. 16 alin. 3 lit. ,,c’’ şi art. 20 alin. 5 din Statutul Asociaţiei; 

 -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 SC AQUATIM SA, 

-cu respectarea prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională, 

  În temeiul art. 36 alin. 1 alin.2, alin. 6 pct. 14, alin. 9, art. 45 alin. 1 şi art. 115 

alin. 1 lit. ,,b’’ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

        H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  Art.1.- Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor practicate de AQUATIM SA 

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 evoluţie a tarifelor practicate de 

AQUATIM SA în aria de operare, în perioada 2018-2023, în baza art. 21 alin. 1 din Statutul 

Asociaţiei, se acordă mandat special domnului MARCEL AVRAM, primar al oraşului Făget, 

cetăţean român, născut la data de 9 iulie 1975 în municipiul Lugoj, judeţul Timiş, domiciliat în 

oraşul Făget, str. Coriolan Brediceanu nr.28, posesor al CI seria TM nr.961378, eliberată de 

către SPCLEP Făget la data de 16.03.2012, 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 SA, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.3.- Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul oraşului 

Făget şi Serviciul coordonare-urmărire investiţii, implementare proiecte, amenajarea 

teritoriului şi protecţia mediului. 

  Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică: 

      -dosar hotărâri, 

      -Instituţiei Prefectului-Judeţul Timiş, 

      -Serviciului coordonare-urmărire, implementare proiecte,  

                                      amenajarea teritoriului şi protecţia mediului; 

      -Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; 

      -SC AQUATIM SA; 

         -primar. 

 

 

  

 

                 CONTRASEMNEAZĂ                                              PREŞEDINTE   ŞEDINŢĂ                        
                     SECRETAR                           Prof.Dumitru-Trăian Tomoni                                                                                     
                 Jr.Valentina Sita                
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