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  H O T Ă R Â R E A  nr.   57 / 2020 

privind  aprobarea prelungirii Acordurilor de Branșament pentru sistemul public de alimentare 

cu apă potabilă din satul Bozeș, încheiate cu SC Ape Minerale Băcâia SRL 

 

 

           Consiliul local al oraşului Geoagiu, judeţul Hunedoara 

 Examinând proiectul de hotărâre nr. 58/19.05.2020, referatul de aprobare nr. 59/19.05.2020 al 

primarului orasului Geoagiu, cu privire la aprobarea perioadei de valabilitate a  Acordurilor de 

Branșament pentru sistemul public de alimentare cu apă potabilă din satul Bozeș, încheiate cu SC Ape 

Minerale Băcâia SRL,  raportul de specialitate al Secretarului nr. 59/19.05.2020, precum și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local nr. 3844/28.05.2020, nr. 3855/28.05.2020 

și nr. 3866/28.05.2020; 

Având în vedere  faptul că  în satul Bozeş, oraş Geoagiu, a fost construit un sistem public de 

alimentare cu apă potabilă pentru care s-a prevăzut captarea apei brute din surplusul de apă brută din 

conducta DN 150 mm - conductă existentă între izvorul Cheile Cibului și uzina de îmbuteliere apă 

minerală din satul Bozeș, proprietatea SC Ape Minerale Băcâia SRL, iar alimentarea cu energie 

electrică a staţiei de tratare şi clorinare a apei brute se  face din postul de transformare proprietatea SC  

APE MINERALE BACAIA SRL; serviciul public de alimentare cu apă potabilă se va asigura în 

regim de continuitate, iar contravaloarea acestuia se va incasa de la utilizatori de către operatorul 

licențiat al serviciului; 

Ținând seama de Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 66/08.02.2018 privind ”Alimentarea 

cu apă a satului Bozeș, oraș Geoagiu, judetul Hunedoara”: 

În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice republicata, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale art. 12, art. 14 și 

art. 15 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare republicata, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. “d”, alin. (7) lit. ”n”, ale art.139 alin.(1) și ale art. 

196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ   

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a  Acordului privind alimentarea cu  

apă brută a sistemului public de alimentare cu apă a satului Bozeş și a Acordului privind alimentarea 

cu energie electrică a staţiei de tratare a apei aferentă sistemului public de alimentare cu apă a satului 

Bozeş,  pentru o perioadă de 5 ani, respectiv, până la data de 09.06.2025. 

    Art. 2. Prezenta hotărâre poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ  

nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

          Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică:  

- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara; 

- Primarului oraşului Geoagiu; 

- Compartimentului Contabilitate; 

- Serviciului Arhitect Șef. 
Geoagiu, 29.05.2020  

        Preşedinte de  şedinţă                                                                       Contrasemnează  

           Nyeste Iulia Elena                                                                           Secretar General 

                                                                                                                    jr. Cimpoeşu Maria 

 
 
Vot deschis.  Hotărârea a fost adoptată cu  15  voturi  „pentru”,  0  „împotrivă” şi  0 „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar: 8 
 


