ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL LIVEZENI
H O T Ă R Â R E A NR. 26
din 28 mai 2014

privind preluarea unor bunuri în domeniul public al comunei Livezeni şi
concesionarea acestora către operatorul regional SC „Compania Aquaserv” SA

Consiliul local al comunei Livezeni,
Văzând Expunerea de motive nr.1845/26.05.2015 precum şi avizul comisiei de
specialitate,
Având în vedere adresa nr.8/21.02.2014 emisă de către SC CONTRASCOM BENŢA SA,
prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, aprobate prin HGR
nr.548/1999, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare precum
şi ale art. 867 – 868 din Codul civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit. ”c” şi ale art. 45 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată,
hotărăşte:
Art.1. Se aprobă preluarea în domeniul public al comunei Livezeni - gratuit şi liber de
orice sarcini, a bunurilor ce alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare a
ansamblului de locuinţe din cartierul Orizont, coform protocolului cuprins în anexa nr.1 care.
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Livezei – dul Vasile Tătar, cu semnarea
protocolului prevăzut la articolul 1.
Art.3. Anexa la HCL nr.12/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor aparţinând
domeniului pulic al comunei Livezeni, cu modificările şi completările ulterioare, se se
completează cu 34 poziţii noi având conţinutul conform anexei nr.2.
Art.4. Se aprobă sumele estimate pentru înlăturarea deficiențelor constatate la
sistemul de apă și de canalizare preluat, cuprinse în anexa nr.3.
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Art.5. Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. (1) Bunurile preluate conform art.1 şi identificate potrivit art.3, constituie
infrastructura tehnico – edilitară aferentă serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare al
comunei şi se atribuie în concesiune operatorului regional SC „Compania Aquaserv” SA.
(2) În sensul prevederilor alin.(1), se aprobă modificarea prin act adiţional a
Contractului de delegare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.
(3) Se mandatează Preşedintele ADI „Aqua Invest Mureş” – dul Ciprian Dobre,
cu semnarea actului adiţional prevăzut la alin.(2).
Art.7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data comunicării, cu excepţia prevederilor
art.3 şi 6 care intră în vigoare la data semnării de către Primarul comunei Livezeni a
protocolului aprobat conform art.1.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică SC CONTRASCOM BENŢA SRL, Instituţiei
Prefectului Judeţul Mureş, precum şi Primarului comunei Livezeni, SC „Compania Aquaserv” şi
ADI „Aqua Invest Mureş” care vor răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Orban Sandor

Contrasemnează,
secretar
Toldi Gyongyike
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