
ROMÁNIA 
SZATMÁR MEGYE 
MEZŐTEREM KÖZSÉG 
-Polgármesteri Kabinet-  
  Iksz.  2270 din 10.08.2020. 
                                    

 HATÁROZAT tervezet 
azon javak Mezőterem község köztulajdonának leltárába vételéről, 

amelyek a község köztulajdonát képezik és az IDD beruházás után a 
2020 június 2-i átvételt követően ezek vagyongazdálkodása átadásra 

került 
 
 
 

“PROIECT  DE  HOTARÂRE 
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 ordinară /extraordinară din data de ……… 
2020;  

Având în vedere referatul de aprobare a primarului comunei Tiream, în calitate de 
iniţiator,înregistrată sub nr.2248/06.08.2020, raportul de specialitate al compartimentului de resort 
,înregistrat sub nr.2287/ 12.08.2020, avizele de aprobare/ respingere ale comisiilor de specialitate din 
cadrul Consiliului local  al comunei Tiream; 

Văzând adresa S Apaserv Satu Mare S.A. 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.Apaserv Satu Mare S.A. , 
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. 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. - Prezent hotărâre se comunică, prin grija secretarului general al comunei Tiream, primarului 
comunei Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , S.Apaserv Satu Mare S.A.  
 

Tiream, la 10 august 2020 
 
                      Iniţiator proiect                                                        Avizat  pentru legalitate, 
                           PRIMAR ,                                                  Secretar general al comunei Tiream                                                       
                      dl. Nicolae  TAR                                                     jr.Maria GRIGORAŞ 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 - P R I M A R - 
Nr.2248 din 06.08.2020.  

 
REFERAT DE APROBARE  

la proiectului de hotărâre 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 
 
 
        În conformitate cu prevederile art. 129,alin.(2),lit.d), și alin.(7),lit. n)din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, modificată : „In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

     n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;” 

 În anul 2009  prin Hotărârea nr.27 din 25.09., Consiliul local a aprobat  delegarea  gestiunii 
serviciului de alimentare cu apă al  comunei Tiream către S.C. APASERV SATU MARE S.A., delegare 

valabilă de la data  încheierii procesului verbal de predare - primire a bunurilor din domeniul public al 
comunei Tiream  aferente sistemului public de alimentare cu apă, care  vor fi concesionate prin Contractul 
de Delegare către S.C. APASERV SATU MARE S.A.   şi  care constituie anexa la contractul de delegare a 
gestiunii. 
 Predarea  către S.C.Apaserv Satu Mare S.A. a  bunurilor  aferente sistemului public de alimentare  
cu apă  a comunei Tiream , a avut loc în anul 2014 ,conform procesului –verbal de predare – preluare  nr. 
630 /31.03.2014 . 
 Urmare a investiţiilor realizate  ulterior din fomduri IID ,prin  procesul verbal de predare - primire  
nr.10180/16.07.2020 operatorul regional S.Apaserv Satu Mare S.A.  predă ,iar comuna Tiream preia  
investiţiile constând în - Montarea hidranții de incendiu supraterani cu  
D 80 mm- 2buc.,recepţionati la data de 04.06.2020, în valoare de 5,148,35 lei  TVA inclus) , în vederea 
introducerii acestora  în patrimoniul public  al comunei Tiream şi  delegarea gestiuni acestora către 
operatorul regional . 
         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, se preiau  în inventarul  
aparţinând domeniului public al comunei Tiream  investiţiile realizate de operatorul regional S.C.Apaserv 
Satu Mare S.A., constând în hidranții de incendiu supraterani cu D 80 mm- 2buc., 
        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; 

În conformitate  cu  prevederilor art. 136 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 
privind Codul administrativ, 

                                                          INIŢIEZ: 
proiectul de hotărâre  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 
 



Tiream, la  6 august  2020.  
 

 PRIMAR 
dl. Tar Nicolae 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
Compartimentul contabilitate ,impozite şi taxe locale,achiziţii publice  
Nr.2287  din 12.08.2020. 
 

RAPORT  DE   SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre cu privire la 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 
 

 
          Compartimentul de resort din cadrul aparatului  de specialitate al primarului comunei Tiream, prin 
contabil Danciu Doina - Melania, în conformitate cu  prevederilor art.136 alin. (10) din Ordonanţa de  
urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ , completată prin O.U.G. nr.63/ 2019, formulez prezentul 
raport cu privire la  proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 2270/10.08. 2020 cu privire la 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, iniţiat de dl.primar Tar 
Nicolae, 
             Potrivit  prevederilor  art. 129,alin.(2),lit.d), și alin.(7),lit. n)din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul  
administrativ, modificată : „In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local asigura, potrivit 
competentei sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: 

     n) serviciile comunitare de utilitati publice de interes local;” 

 În exercitarea acestor atribuţii în anul 2009  prin Hotărârea nr.27 din 25.09., Consiliul local a aprobat  
delegarea  gestiunii serviciului de alimentare cu apă al  comunei Tiream către S.C. APASERV SATU MARE 
S.A., delegare valabilă de la data  încheierii procesului verbal de predare - primire a bunurilor din domeniul 

public al comunei Tiream  aferente sistemului public de alimentare cu apă, care  vor fi concesionate prin 
Contractul de Delegare către S.APASERV SATU MARE S.A. şi  care constituie anexa la contractul de 
delegare a gestiunii. 
 Predarea  către S.C.Apaserv Satu Mare S.A. a  bunurilor  aferente sistemului public de alimentare  
cu apă  a comunei Tiream , a avut loc în anul 2014 ,conform procesului –verbal de predare – preluare  nr. 
630 /31.03.2014  
 Urmare a investiţiilor realizate ulterior din fomduri IID ,prin  procesul verbal de predare - primire  nr. 
10180/16.07.2020 operatorul regional S.Apaserv Satu Mare S.A.  predă ,iar comuna Tiream preia  
investiţiile constând în - Montarea hidranții de incendiu supraterani cu  
D 80 mm- 2buc.,recepţionati la data de 04.06.2020, în valoare de 5,148,35 lei  TVA inclus) , în vederea 
introducerii acestora  în patrimoniul public  al comunei Tiream şi  delegarea gestiuni acestora către 
operatorul regional . 
         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, se preiau  în inventarul  
aparţinând domeniului public al comunei Tiream  investiţiile realizate de operatorul regional S.C.Apaserv 
Satu Mare S.A., constând în hidranții de incendiu supraterani cu D 80 mm- 2buc., 
 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 , se delegă gestiunea acestora către operatorul regional 
S.Apaserv Satu Mare S.A.  
 



Tiream, la  12  august  2020.                C O N T A B I L , 
ec. Danciu Doina – Melania 
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