
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
  -  P R I M A R -  
Nr.1367  din 26.06.2017. 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTARÂRE 
privind  preluarea în  inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Tiream  a 
investiţiilor realizate de către operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A. din  fonduri IID, 

recepţionate  în perioada 01.09.2016  -  03.05.2017 şi delegarea gestiunii acestora 

 
 Consiliul Local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……… 2017;  

Având în vedere adresele  SC Apaserv Satu Mare SA  ,nr. 17016/27.10.2016 şi nr. 
9343/09.06.2017,înregistrate  la Primăria comunei Tiream  sub  nr. 2247/15.11.2016 şi sub 
nr. 1367 /23.06.2017;                                                                                                                        
Luând  în considerare: 

 - procesul verbal de predare - primire  nr.16989/27.10.2016 prin care lucrările realizate 
din Fonduri IID, recepţionate la data de 01.09.2016,  sunt predate de către operatorul 
S.C.Apaserv Satu Mare SA , către Comuna Tiream; 

- procesul verbal de predare - primire  nr. 9334/09.06.2017 prin care lucrările realizate 
din Fonduri IID, recepţionate la data de 03.05.2017,  sunt predate de către operatorul 
S.C.Apaserv Satu Mare SA , către Comuna Tiream,  
 În baza art.863, lit.e) din Legea nr. 287/2009 Codul  Civil, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , coroborate cu prevederile art. 8, alin.(1) din Legea nr. 213/1998  
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
        În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.30 din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile  comunitare  de utilităţii  publice, al prevederilor art.17, 18 alin.(2),(21),(24) şi art. 41  
alin.(1)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare ; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d),  şi alin.(6), pct. 14, coroborate cu prevederile art. 45 alin. 
( 3) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

     H O T A R A S T E: 
 
 Art. 1.-  Se aprobă preluarea  în  domeniul public  al comunei Tiream  a investiţiilor  
realizate de către operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A. din  fonduri IID, în valoare 
de 164491,02 lei  (inclusiv TVA) , conform Anexei la prezenta hotărâre. 
 Art.2. -  Se aprobă predarea integrală în concesiune  a  bunurilor  cuprinse în Anexa  
la prezenta hotărâre către  operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A., în baza 
contractului   de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă  şi de canalizare 
nr.12.313/19.11.2009, în vederea expluatării acestora în condiţiile legii . 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărârii se încredinţează  primarul 
comunei Tiream  şi compartimentul de specialitate  din cadrul Primăriei comunei Tiream. 
 Art.4. - Prezent hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , S.C.Apaserv Satu Mare S.A.  
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