
ROMÂNIA 
JUDEŢUL SĂLAJ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
  

HOTĂRÂREA nr.137   
din 30 septembrie 2021 

privind aprobarea “Programului de lucrări noi, reparații capitale, înlocuiri și 
modernizări pe anul 2021” ce se vor deconta din redevența datorată de către operatorul 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare 
  

 Consiliul Judeţean Sălaj, întrunit în şedinţă ordinară;  
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 17.872 din 22.09.2021 al preşedintelui Consiliului 
judeţean; 

- raportul de specialitate nr. 17.873 din 22.09.2021 al Direcţiei economice şi 
Direcţiei patrimoniu; 

- prevederile art.8 alin.(3) lit.c) din Legea nr.51/2006, republicată, privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 10 alin.(6) din OUG nr. 13/2008 pentru modificarea şi completarea 
Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006; 

- prevederile art.173 alin. (1) lit. f) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare. 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă “Programul de lucrări noi, reparații capitale, înlocuiri și modernizări 

pe anul 2021” pentru îmbunătățirea funcționării serviciului public de captare, tratare și 
transport apă potabilă pentru județul Sălaj, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Programul se va finanța din redevența datorată de operatorul serviciului public. 
     Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia 
patrimoniu şi Direcţia economică. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la: 
- Direcţia juridică şi administraţie locală; 
- Direcţia economică; 

 - Direcţia patrimoniu; 
- S.C. Compania de Apă Someș S.A. 
- Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Bazinul Hidrografic 
Someș-Tisa 
 

    PREŞEDINTE,             Contrasemnează: 
                     SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                             
   Dinu Iancu-Sălăjanu                                                   

      Cosmin - Radu Vlaicu  



Anexă 
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.137 din 30 septembrie 2021 privind 

aprobarea “Programului de lucrări noi, reparații capitale, înlocuiri și modernizări pe 
anul 2021” ce se vor deconta din redevența datorată de către operatorul serviciului 

public de alimentare cu apă și canalizare 
 

 
 
 

Nr. 
 crt. 

Denumire Cantitate Valori estimate 
(lei, fără TVA) 

1. Lucrare de asfaltare a 
drumului de acces în stație 

 61.000 

2. Întrerupător automat trifazat 
MCCB tip USOL 

1 bucată 9.040 


