
PROIECT                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNATORI-NEAMŢ 
 

HOTĂRÎRE 
privind aprobarea Listei bunurilor din domeniul public aferente sistemelor de 

alimentare cu apă și apă uzată, investiție realizată în cadrul proiectului "Extinderea rețelei 
publice de apă și apă uzată în localitatea Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, 

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

Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului local al comunei Vânători-Neamț nr. 22 din 15.04.2020; 
- Adresa CJ ”Apa SERV SA” nr. 7876 din 21.05.2020; 
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 3050 din 

13.08.2020 
- Raportul comun de specialitate al Compartimentului Achiziţii publice, Administrarea 

domeniului public şi privat și Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe;  
- Prevederile art. 10 și art 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art.1. Se aprobă Lista bunurilor,  din domeniul public, aferente sistemelor de alimentare cu 

apă și apă uzată, investiție realizată în cadrul proiectului "Extinderea rețelei publice de apă și apă 
uzată în localitatea Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul Neamt, conform anexei 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2. Se aprobă predarea bunurilor, aprobate la art. 1, ca bunuri de retur către C.J. Apa Serv 
S.A. în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare, încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț.  

Art.3. Primarul comunei Vânători-Neamț prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.  

Art.4. Secretarul general va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
                                                                                                               Avizat pt.legalitate, 

                                                                                                               Secretar general al U.A.T, 
                                                                                                                Alina–Iuliana FLOŞ 

  



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 3050 din 13.08. 2020  

 
REFERATUL DE APROBARE  

la proiectul de hotărârea privind aprobarea Listei bunurilor din domeniul public 
aferente sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată, investiție realizată în cadrul 
proiectului "Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în localitatea Lunca și 
Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul Neamt și trasmiterea acestora ca 

bunuri de retur către C.J. Apa SERV S.A 
 

Prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 1446 din 11.12.2019 a fost 
efectuată recepția la terminarea lucrărilor aferente investiției "Extinderea rețelei publice de 
apă și apă uzată în localitatea Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul 
Neamt, pentru o lungime totală de 8586,3 m rețea de apă și 8334,88 m rețea de apă uzată, 
valoarea investiției fiind 3.958.162,77 lei fără TVA (4.710.213,69 lei cu TVA), finanțată prin 
FEADR, submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică” contractul de finanțare nr.  C0720AM00031512900565/14.03.2017.  

Bunurile, obiectul investiției, au fost atestate ca bunuri de domeniul public al comunei 
Vânători-Neamț, prin Hotarârea Consiliului local al Comunei Vânători-Neamț nr. 22 din 
15.04.2020.  

În conformitate cu prevedrile art. 25 alin 1 al Legii serviciului de alimentare și 
canalizare nr. 241/2006, investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se vor 
recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanţată din 
fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare pentru 
partea finanţată din fonduri publice. 

Prin adresa nr. 7876 din 21.05.2020 CJ Apa serv SA si-a dat acceptul de a prelua 
mijloacele fixe, ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA Neamț 

Drept urmare propun aprobarea hotărârii în varianta prezentată în proiect.  
 

 
INIŢIATOR, 

PRIMAR, 
Maria Petrariu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr._____ din _________ 2020 

APROB: 
Primar Maria Petrariu 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

Compartimentul Achiziţii Publice Administrarea Domeniului Public şi Privat 
Serviciului Financiar Contabil Impozite și Taxe 

 
la proiectul de hotârâre privind aprobarea Listei bunurilor din domeniul 

public aferente sistemelor de alimentare cu apă și apă uzată, investiție realizată în 
cadrul proiectului "Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în localitatea 
Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul Neamt și trasmiterea 

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

În conformitate cu prevedrile art. 25 alin 1 al Legii serviciului de alimentare și 
canalizare nr. 241/2006, investiţiile efectuate pentru reabilitarea, modernizarea şi/sau 
extinderea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare sunt bunuri de retur şi se 
vor recupera din amortizare în conformitate cu prevederile legale pentru partea finanţată 
din fonduri proprii şi, respectiv, prin redevenţa stabilită potrivit contractului de delegare 
pentru partea finanţată din fonduri publice. 

Prin adresa nr. 7876 din 21.05.2020 CJ Apa serv SA si-a dat acceptul de a prelua 
mijloacele fixe, ca bunuri de retur în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA Neamț 

Bunurile, obiectul investiției, ”Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în 
localitatea Lunca și Nemțișor din Comuna Vânatori-Neamț, județul Neamt, pentru o 
lungime totală de 8586,3 m rețea de apă și 8334,88 m rețea de apă uzată, valoarea 
investiției fiind 3.958.162,77 lei fără TVA (4.710.213,69 lei cu TVA)” au fost atestate ca 
bunuri de domeniul public al comunei Vânători-Neamț, prin Hotarârea Consiliului local 
al Comunei Vânători-Neamț nr. 22 din 15.04.2020.Valoarea totală a bunurilor care vor fi  
predate ca bunuri de retur către C.J. Apa Serv S.A. în cadrul contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat cu Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară AQUA Neamț este de ____________, inclusiv valoarea 
terenurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și apă uzată. 

Reisind din cele expuse, propunem consiliului local aprobarea hotârării.  
 

Întocmit, 
Rotaru Natalia 

Inspector principal CADPP 
 

Florean Ramona 
Inspector principal SFCBIT 



 


