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Proiect  de  hotărâre  nr. 89/2022 

privind aprobarea transmiterii în administrare către SC Apa Prod SA a unor bunuri 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare al orașului Hațeg, ce au făcut 

obiectul unor investiții ale unității administrativ-teritoriale 
 

Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanța 
de Urgentă a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;      

Examinând referatul de aprobare al Primarului nr. 12907/89 din 19.05.2022,  prin care 
se propune aprobarea transmiterii în administrare către SC Apa Prod SA a unor bunuri 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare al orașului Hațeg, ce au făcut obiectul 
unor investiții ale unității administrativ-teritoriale, în scopul respectării prevederilor legale, 
motivat de faptul că aceste bunuri, în speță rețele de apă și canalizare, ce au făcut obiectul 
unor contracte de lucrări de reabilitare, extindere a sistemului serviciliului de alimentare cu 
apă și canalizare nu au fost predate operatorului serviciului. 

Având în vedere: 
a)hotărârea consiliului local Hațeg nr. 56/2009 privind mandatarea Asociației de dezvoltare 
Intercomunitară ,,Aqua Prest” Hunedoara să exercite în numele orașului Hațeg, dreptul de a 
delega gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, pe bază de contract de 
delegare a gestiunii, ce se va încheia cu opeeeratorul SC Apa   Prod   SA, act administrativ 
prin care s-a aprobat novația contractului de delegare din 11.04.2005, ce a fost aprobat prin 
hotărârea Consiliului local nr. 27/2005; 

În conformitate cu prevederile ale art. 551 pct. 7), art. 866-867 din Legea nr. 287/2009 
privind codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, art. 12 alin. (1) lit. e), 
art. 37⁵ alin. (4) lit. e), din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006, 
cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 108, art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 
alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), 
art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a), art. 290, art. 297 lit. a), art. 298-299 din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările 
şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se aprobă transmiterea în administrare către SC Apa Prod SA a unor bunuri aferente 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare al orașului Hațeg, ce au făcut obiectul unor 
investiții ale unității administrativ-teritoriale, cu care se va completa lista cu bunurile de retur 
care aparțin domeniului public al orașului Hațeg, conform anexei la prezenta hotărâre ce face 
parte integrantă din aceasta. 
Art. 2 (1)Transmiterea în administrare se va face pe baza unui proces verbal de predare – 
primire, întocmit în condițiile legii și a contractului de delegare a serviciului de alimentare cu 
apă și canalizare. 
(2) Valoarea totală de inventar a bunurilor este cea prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 
Art. 3 (1) Evidenţa financiar-contabilă a bunurilor prevăzute la art. 1 se ţine distinct în 
contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare.  
(2)Exploatarea, întreținerea, administrarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face, de către 
operatorul SC Apa Prod SA, în condițiile legii, a contractului de delegare a serviciului și a 
documentelor specifice ce stau la baza acestuia. 



Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile 
prevăzute de legislaţia în vigoare .   
Art. 5 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul 
www.primariehateg.ro, se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: 
Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului oraşului Haţeg, Compartimentului 
Administraţie Publică Locală, Direcţiei economice, SC Apa Prod SA, Biroului Administrarea 
Domeniului Public şi Privat şi prin intermediul acestuia tuturor structurilor, persoanelor 
juridice si fizice interesate. 

 

 

Haţeg,   la    19 mai 2022 
 

 

INIŢIATOR, 
PRIMAR, 
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