
 
                                                              ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 

 

HOTĂRÂRE 
privind îndreptarea erorii materiale înscrisă în art.1 din  Hotărârea 

Consiliului Local nr. 25 din 15 aprilie 2020 privind înregistrarea în patrimoniul 
comunei Vănători-Neamț, domeniul public, a unor investiții realizate de C.J. Apa 

Serv S.A. și trasmiterea acestora ca bunuri de retur către C.J. Apa SERV S.A 
 
 

Consiliul local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 
-Adresa C.J. Apa Serv S.A. nr. 12085 din 29.11.2019; 
-Protocolul nr. 5631 din 28.11.2019 de predare primire a mijloacelor fixe constituite 

la finalizarea investițiilor realizate în conformitate cu contractul de finanțare nr. 
121066/28.03.2019 încheiat între C.J. Apa Serv S.A și Comuna Vânători-Neamț,  

-Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 
1708 din 04.05.2020; 

-Raportul comun de specialitate al Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 
și al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea Domeniului Public şi Privat; 

-Prevederile cap III din OMFP nr. 1917/2005 privind aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, planul 
de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia cu 
completările si modificările ulterioare; 

-Art. 44 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

-Cap 2 subcapitol 1 din Ordinul MFE nr. 285/2016 pentru probarea metodologiei 
privind tranferul investițiilor realizate din surse de finanțare publice, în cadrul proiectelor 
de investiții aprobate prin contracte de finanțare aferente Programului operațional 
sectorial Mediu; 

-Prevederile art.25 al Legii serviciului de alimentare și canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art. 71 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit.g) şi art. 196 
alin (1) lit. a) din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

  



Art. 1.- Se aprobă îndreptarea erorii materiale înscrisa în art.1 din  Hotărârea 
Consiliului Local nr. 25 din 15 aprilie 2020, în sensul că, valoarea de 28.496.963,33 lei  ” 
se va modifica în ” 24.491.934,05 lei”.  

Art.2.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 25 din 15 aprilie 
2020 sunt și rămân în vigoare . 

Art.3.- Primarul comunei Vânători-Neamț, prin intermediul Compartimentului 
Administrarea Domeniului Public și Privat va duce la indeplinire prezenta hotărâre. 

 
Art.4. Secretarul general al comunei Vânători-Neamț va comunica prezenta 

hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr.29 
Din  14.05.2020 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Ioan LOGHIN                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretarul general al UAT, 

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


