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        T I R E A M 
 
 
                     

      H O T Ă R Â R E A  Nr.31/2020 
privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei Tiream  a 
investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate la data de 04.06.2020 şi delegarea gestiunii acestora 

 
            Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 02.09.2020; 
 Având în vedere proiectul de hotărâre nr.2270/10.08.2020, iniţiat în baza referatului de aprobare a 
primarului comunei Tiream nr.2248/06.08.2020,însoţit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort nr.2287/12.08.2020 şi de avizele de aprobare ale  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 
Tiream, nr.1,nr.2 şi nr.3 ; 

Văzând adresa SC Apaserv Satu Mare SA nr.10192/16.07.2020 ,înregistrată la Primăria comunei 
Tiream  sub  nr. 2207/04.08.2020, 

Luând  în considerare  procesul verbal de predare - primire  nr.10180/16.07.2020  prin care lucrările 
realizate din Fonduri IID, recepţionate la data de 04.06.2020 ,conform  procesului – verbal   de recepție la 
terminarea lucrărilor nr.7627 din 04.06.2020,   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, art.290 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificată ; 
          În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.44, alin.(4) din Legea nr.51/2006 privind  serviciile  
comunitare  de utilităţii  publice, republicată, cu  cu modificările și completările ulterioare , prevederile 
art.14,lit.b), art.15 alin.(2) ,lt.c) și ale art. 42,alin.(1) lit.b) din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de 
alimentare cu apă  şi de canalizare, rerepublicată ; 

În temeiul art. 108,lit.e),art.129,alin.(2),lit.d), și alin.(7),lit.n),ale art.139,alin.(3) lit.g), ale art.196, 
alin.(1),lit.a) din OUG.nr.57/2019  privind Codul administrativ, modificată; 

 

               H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art. 1.-  Se aprobă preluarea  în  domeniul public  al comunei Tiream  a investiţiilor  realizate  din 
fonduri IID  de către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. în valoare de 5.148,35 lei ( TVA inclus),  după cum 
urmează: 
          - Montare hidranții de incendiu supraterani cu D 80 mm- 2buc. 

Art.2. -  Se completează  Anexa la HCL 19/1999, privind  aprobarea inventarului  bunurilor  
care alcătuiesc  domeniul public al comunei Tiream, județul Satu Mare , cu următoarele poziții: 

Secțiunea 1: Bunuri imobile 
După poziția nr.508 se introduce poziția nr.509 cu următoarele Date de identificare: 

Nr. 
crt. 

Codul 
de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente 
de 
identificare 

Anul 
dobândirii 

Valoarea  
de  
inventar 

Situația 
juridică 
actuală 

 
509 

1.8.6. Hidranți de incendiu 
supraterani   
 D 80 mm – 2 buc 

Localitatea 
Vezendiu   
2 Buc. 

 
2020 

 
5.148,35 
lei 

Comuna 
Tiream cu 
drept de 
proprietate 

 Art.3.-  Se aprobă predarea integrală  a  bunurilor identificate la art.1 către S.Apaserv Satu Mare 

S.A., în baza contractului   de delegare a gestiunii , în vederea expluatării acestora în condiţiile legii . 
 Art.4. - Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărârii se încredinţează  primarul comunei Tiream și 
compartimentul de resort  . 
         
 
 
 
 



 
 
 
 
          Art.5. -  Prezenta se comunică prin grija secretarului greneral ,Primarului comunei Tiream, Instituţia 
Prefectului  Judeţului Satu Mare,compartimentului de resort, S.Apaserv Satu Mare S.A, se publică în 
Monitorul Oficial Local  site-ul :www.tiream.ro, Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 

Tiream, la   2 septembrie 2020  
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează, 
      Consilier local: Zőld Maria-Tűnde                                   Secretar general UAT Tiream: 
                                                                                                                 jr. Maria Grigoraș 
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            Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin. (3) ,lit.g) din  O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul 
administrative, modificată; 
         Total consilieri în funcţie:11; Nr.total al consilierilor prezenţi: 10 ; Nr. total al consilierilor absenți:1 ;                                                                                        
Voturii pentru : 10 ;  Voturi împotrivă : 0;  Abţineri:  nu sunt .  Nr. total al cons. care au participat la dezbateri şi la vot :10 

  
 

 

 

 


