
                                                                                              ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L nr. 57 din 29.11.2018 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi 

Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A. 
 
     Consiliul local al comunei Vânători Neamț, județul Neamț; 
  Având în vedere: 

-Prevederile art.10 şi art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.17, art.18 alin.(2) şi art. 21-24 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarăţ „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin 
Hotărârea nr.63/30.10.2007. 

-Prevederile Legii nr. 82/1991 – a contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr.  264 din 

data de 23.01.2019  
-Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 264  din data de 23.01.2019; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate; 

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. c), art.45, alin. 3, art.115, alin.1, lit. b) 
din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L nr.57 din 29.11.2018  privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi Nemţişor 
către Compania Judeţeană APA SERV S.A., aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în  
anexa ce face parte integrantă din prezenta . 

Art.2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei Vânători-Neamţ va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

Nr.10 
Din 31.01.2019 

Președinte de şedinţă: 
Consilier,  Vasile Ghe. URSACHE                                                                                

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                  Secretar, 

                                                                                    Alina Iuliana FLOŞ 
Total consilieri locali :  15                                                                                                                                                                         
   Prezenti :  15 
   Pentru   :   15              
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                                                                                               



PROIECT                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

pentru modificarea şi completarea Anexei la HCL nr. 57 din 29.11.2018 privind delegarea 
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi Nemţişor către 

Compania Judeţeană APA SERV S.A. 
 
     Consiliul local al comunei Vânători Neamț, județul Neamț; 
  Având în vedere: 

-Prevederile art.10 şi art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Prevederile art.17, art.18 alin.(2) şi art. 21-24 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul 
de alimentare cu apăşi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitarăţ „AQUA NEAMŢ”, aprobat prin 
Hotărârea nr.63/30.10.2007. 

-Prevederile Legii nr. 82/1991 – a contabilităţii, cu modificările și completările ulterioare; 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr.  264 din 

data de 23.01.2019  
-Raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 264  din data de 23.01.2019; 
-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate; 
În conformitate cu prevederile art.36, alin.2, lit. c), art.45, alin. 3, art.115, alin.1, lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1.  Aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L nr.57 din 29.11.2018  privind 

delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi Nemţişor 
către Compania Judeţeană APA SERV S.A., aceasta urmând a avea conținutul prevăzut în  
anexa ce face parte integrantă din prezenta . 

Art.2. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Vânători-Neamţ vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.3. Secretarul comunei Vânători-Neamţ va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                        Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                     Secretar, 
                                                                                                           Alina Iuliana FLOȘ 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 



COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  264  din 23.01. 2019 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57 din 29.11.2018 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi 

Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A. 
 

 
     Consiliul local al comunei Vânători-Neamţ a aprobat prin hotărârea nr. 57 din data de 
29.11.2018 delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare comuna Vînători 
Neamţ, satele Lunca şi Nemţişor către operatorul regional Compania Judeţeană Apa Serv 
Neamţ, județul Neamț. 
     Întrucât valoarea totală a bunurilor de retur din lista anexă la HCL nr. 57/29.11.2018 nu 
corespunde cu valoarea din contabilitate, s-a dispus corectarea şi modificarea acestei liste, astfel 
că în anexa la prezenta hotărâre reflectă situaţia din contabilitate. 
 
 

 
P R I M A R, 

MARIA PETRARIU 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL 
Nr.  264  din 22.01. 2019 

  

RAPORT DE SPECIALITATE 



la proiectul de pentru modificarea şi completarea HCL nr. 57 din 29.11.2018 privind 
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – satele Lunca şi 

Nemţişor către Compania Judeţeană APA SERV S.A. 
 

      Avînd în vedere Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ referitoare 
la proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus; 
     În anexa la HCL  nr. 57/29.11.2018 sunt prezentate  bunurile de retur din reţeaua de apă 
şi canalizare pentru satele Lunca şi Nemţişor  ce fac obiectul predării către operatorul de 
specialitate Compania Judeţeană Apa Serv S.A. Neamţ. 
    În această anexă nu au fost incluse  valorile pentru toate lucrările aferente sistemului de 
alimentare cu apă şi canalizare pentru cele două sate, astfel că valoarea totală pentru lucrările de 
canalizare din anexa la HCL nr. 57/29.11.2019 nu corespund cu valoarea înscrisă în 
contabilitate. 
   În urma verificărilor făcute au fost evidenţiate  toate sumele aferente lucrărilor din 
sistemul de apă şi canalizare, astfel că valorile totale din lista anexă corespund cu valorile 
înscrise în contabilitate. 
 

 
 

Intocmit, 
inspector de specialitate IA -  Vasile Dascălu                                                   

inspector asistent-Florean Ramona 
 

 

 


