
R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  
       T I R E A M  
 
 
 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr. 29/2016 
privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate până la data de 

31.07.2015 şi delegarea gestiunii acestora 

 
Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29.08.2016,  

           Având în vedere proiectul de hotărâre prezentat, expunerea de motive la proiectul de 
hotărâre,  precum şi rapoartele de aviz favorabil ale comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 şi nr.3 
,a Consiliului local al comunei Tiream 

Luând  în considerare  procesul verbal de predare - primire  nr.12237/17.08.2015  prin 
care lucrările realizate din Fonduri IID, recepţionate  până  la data de 31.07.2015,  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 , coroborate cu prevederile art. art.8 , alin.(1) din Legea nr. 213/1998  
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
         În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.30 din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile  comunitare  de utilităţii  publice, al prevederilor art.17, 18 alin.(2),(21),(24) şi art. 41  
alin.(1)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare ;                       
 În temeiul art. 36 alin.2 lit.d),  şi alin. 6 pct. 14, coroborate cu prevederile art. 45 alin.   
(3) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

     H O T Ă R Ă Ş 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 4.922,43 lei 
(inclusiv TVA) după cum urmează: 
              - Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de apă  PE 25 mm – lungime 210 m. 
 Art.2. -  Se aprobă predarea integrală  a  bunurilor identificate la art.1 către 
S.C.Apaserv Satu Mare S.A., în baza contractului   de delegare a gestiunii , în vederea 
expluatării acestora în condiţiile legii . 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărârii se încredinţează  primarul 
comunei Tiream . 
 Art.4. - Prezent hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , S.C.Apaserv Satu Mare S.A., se publică  
pe  site-ul : www.tiream.ro  şi  Cetăţeni, prin afişare la avizierul Primăriei. 
                       

Tiream, la  29 august 2016 
 
           PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                            Contrasemnează, 
   Consilier local :  Babtan Dorel                                  Secretar: jr. Grigoraş  Maria  
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE  
COMUNA TIREAM 
  -  P R I M A R -  
Nr.1660 din 26.08.2016. 
 
 
 

PROIECT  DE  HOTARÂRE 
privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al comunei 
Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate până la data de 31.07.2015 şi 

delegarea gestiunii acestora 

 
 Consiliul Local al comunei Tiream, întrunit în şedinţa ordinară din data de ……… 2016;  

Având în vedere adresa SC Apaserv Satu Mare SA ,înregistrată la Primăria comunei 
Tiream  sub  nr. 1660/26.08.2016, 

Luând  în considerare  procesul verbal de predare - primire  nr.12237/17.08.2015  prin 
care lucrările realizate din Fonduri IID, recepţionate  până  la data de 31.07.2015,  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 , coroborate cu prevederile art. art.8 , alin.(1) din Legea nr. 213/1998  
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare ; 
        În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.30 din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile  comunitare  de utilităţii  publice, al prevederilor art.17, 18 alin.(2),(21),(24) şi art. 41  
alin.(1)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare ; 

În temeiul art. 36 alin.2 lit.d),  şi alin. 6 pct. 14, coroborate cu prevederile art. 45 alin.( 
3) din Legea  administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare , 

 

     H O T A R A S 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 4.922,43 lei 
(inclusiv TVA) după cum urmează: 
              - Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de apă  PE 25 mm – lungime 210 m. 
 Art.2. -  Se aprobă predarea integrală  a  bunurilor identificate la art.1 către 
S.C.Apaserv Satu Mare S.A., în baza contractului   de delegare a gestiunii , în vederea 
expluatării acestora în condiţiile legii . 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire  a prezentei hotărârii se încredinţează  primarul 
comunei Tiream . 
 Art.4. - Prezent hotărâre se comunică, prin grija secretarului , primarului comunei 
Tiream, Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare , S.C.Apaserv Satu Mare S.A.  

 
Tiream, la 26 august 2016 

 
INIŢIATOR, 

P R I M A R , 
dl.Tar Nicolae 
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R O M Â N I A 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM 
 - P R I M A R - 
  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectului de hotărâre privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al comunei Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate până 

la data de 31.07.2015 şi delegarea gestiunii acestora 
 
 
        În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) ,  lit. d) din Legea administraţiei publice 
locale nr.215/2001,republicată şi actualizată : „Consiliul local  exercită  următoarele  categorii 
de atribuţii : lit.d)  atribuţii privind gestionarea  serviciilor furnizate către cetăţeni „  
 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.12237/17.08.2015 operatorul 
regional SC.Apaserv Satu Mare S.A.  predă ,iar comuna Tiream preia  investiţiile constând în  
Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de apă PE 25 mm – lungime 210 m,  recepţionate  
până  la data de 31.07.2015, în valoare de 4.922,43 lei (inclusiv TVA) , 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 , coroborate cu prevederile art. art.8 , alin.(1) din Legea nr. 213/1998  
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare , se preiau  în inventarul  aparţinând domeniului public al comunei Tiream  
investiţiile realizate de operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A., constând în 
Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de apă PE 25 mm-lungime 210 m . 
 În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.30 din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile  comunitare  de utilităţii  publice, al prevederilor art.17, 18 alin.(2),(21),(24) şi art. 41  
alin.(1)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare, se 
delegă gestiunea acestora către operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A.  
        În temeiul prevederilor art. 44 alin.(2) din OG nr.35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, coroborate cu cele ale 
art. 45 alin.(6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

INIŢIEZ:                            

proiectul de hotărâre  privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc 
domeniul public al comunei Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate 

până la data de 31.07.2015 şi delegarea gestiunii acestora 
 

Tiream, la  26 august  2016.  
 

 PRIMAR 
dl. Tar Nicolae 
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM  
 Compartimentul . agricol, urbanism şi amenajarea teritoriului   
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce 

alcătuiesc domeniul public al comunei Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID 
recepţionate până la data de 31.07.2015 şi delegarea gestiunii acestora 

 
 

În temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 republicată şi actualizată a  
administraţiei publice locale, compartimentul agricol,urbanism şi amenajarea teritoriului , prin  
consilier  Sfâra Liviu , formulează prezentul Raport de specialitate cu privire la  proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea preluării  în inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al 
comunei Tiream  a investiţiilor realizate din  fonduri IID recepţionate până la data de 
31.07.2015 şi delegarea gestiunii acestora. 
 Potrivit  prevederilor  art. 36 alin.(2) ,  lit. d) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001,republicată şi actualizată : „Consiliul local  exercită  următoarele  categorii de 
atribuţii : lit.d)  atribuţii privind gestionarea  serviciilor furnizate către cetăţeni”  
 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.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.12237/17.08.2015 operatorul regional SC.Apaserv Satu Mare S.A.  predă ,iar 
comuna Tiream preia  investiţiile constând în  Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de 
apă PE 25 mm – lungime 210 m,  recepţionate  până  la data de 31.07.2015, în valoare de 
4.922,43 lei (inclusiv TVA) , 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 , coroborate cu prevederile art. art.8 , alin.(1) din Legea nr. 213/1998  
privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare , se preiau  în inventarul  aparţinând domeniului public al comunei Tiream  
investiţiile realizate de operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A., constând în 
Branşamente  de apă 21 buc cu conductă de apă PE 25 mm-lungime 210 m . 
 În conformitate cu prevederile  art. 10 şi ale art.30 din Legea nr.51/2006 privind  
serviciile  comunitare  de utilităţii  publice, al prevederilor art.17, 18 alin.(2),(21),(24) şi art. 41  
alin.(1)  din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de alimentare cu apă  şi de canalizare, se 
delegă gestiunea acestora către operatorul regional S.C.Apaserv Satu Mare S.A.  
 

Cu respect, 
 

Tiream, la  26 august 2016 
 

Consilier , 
ing. Sfâra Liviu  
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