ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr.34/2017

privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș și predarea în concesiune
către Apaserv SA Satu Mare a bunurilor publice aferente sistemului de apă potabilă
a comunei Vetiș realizate din Fondul IID, recepționate până la data de 31.05.2017
Luând act de expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în calitate de iniţiator și
de rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei și al comisiei de specialitate a
consiliului local Vetiș,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 198/2005,
actualizată, privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de
asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a contractului de delegare a
serviciilpor publice de apă și apă uzată către operatorul regional Apaserv SA Satu Mare nr.
12.313/2009,
Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), ale art. 45 alin. (1) ,precum şi ale art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Vetiș adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se însuşesc în domeniul public al comunei Vetiş bunurile aferente sistemului de apă
potabilă a comunei Vetiș realizate din Fondul de întreținere, înlocuire și dezvoltare, recepționate
până la data de 31.05.2017, conform procesului verbal de predare-primire nr. 9.336 din
09.06.207, prezentat ]n Anexa nr. I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă darea în concesiune către operatorul regional de apă și apă uzată
Apaserv SA a bunurilor aflate în patrimonial public al comunei Vetiș aparținând de sistemul de
alimentare cu apă potabilă a comunei, realizate din Fondul de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare,
conform Anexei nr. I care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Vetiș.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :
- Primarului comunei Vetiș;
- operatorului regional Apaserv SA Satu Mare;
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare.
Vetiş la 28.06.2017
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BODNAR OTTO-SANDOR

Total consilieri 15 , Prezenti 14, Pentru 14 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0
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