
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE
privind însușirea Procesului verbal de predare-primire

 a bunurilor de natura domeniului public realizate de către SC APA PROD S.A. Deva în urma
finalizării Proiectului ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul

Hunedoara”

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA;
Având în vedere expunerea de motive nr.4177/19.03.2019 la proiectul de hotărâre iniţiat de

preşedintele Consiliului Judeţean Hunedoara, domnul Mircea Flaviu Bobora; 
Văzând adresa nr. 3459/05.03.2019  a S.C. APA PROD  S.A. Deva, înregistrată la registratura

Consiliului Județean Hunedoara sub nr.3360/05.03.2019, având ca obiect înaintarea procesului verbal
de predare-primire a obiectivelor de investiţii finalizate din cadrul Proiectului ”Extinderea și reabilitarea
infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”; 

Având în vedere  Hotărârea  Consiliului Județean Hunedoara nr.31/2012 privind aprobarea
studiului  de  fezabilitate,  indicatorilor  tehnico-economici  și  a  Planului  de  tarife  privind  proiectul
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”

Potrivit  prevederilor  art. 10 alin. (6) și  ale art. 44 alin. (3) şi  alin.(4) din Legea nr. 51/2006
privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând  cont  de  prevederile  Ordinului  Ministrului  Fondurilor  Europene  nr.  285/2016  pentru
aprobarea  Metodologiei  privind  transferul  investițiilor  realizate  din  sursele  de  finanțare  publice  în
cadrul proiectelor de investiții aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului Operațional
Sectorial Mediu;

Având în vedere prevederile contractului de delegare al serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare  al  localităților  situate  pe  Valea  Streiului  și  Valea  Mureșului,  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului Județean Hunedoara nr. 40/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.213/1998  privind  bunurile  proprietate  publică,  cu
modificările  și  completările  ulterioare,  precum  şi  ale  prevederilor  art.867  și  art.868  din  Legea
nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 123 alin. (1) din Legea administraţiei  publice locale nr. 215/2001 -
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În  temeiul  dispoziţiilor  art.  97  alin.(1)  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.(1) -  Se aprobă însușirea Procesului verbal de predare-primire a bunurilor de natura
domeniului  public  realizate  de  către  SC  APA  PROD  S.A.  Deva  în  urma  finalizării  Proiectului
”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara”, potrivit anexei nr.
1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) - Bunurile aferente investițiilor prevăzute la alin. (1) și având datele de identificare cuprinse
în  anexa nr.2  la  prezenta hotărâre,  se  înregistrează  în  evidența  patrimoniului  public  al  Județului
Hunedoara  și  se  dau  în  administrarea  operatorului  regional  de  apă  SC  APA  PROD  SA  Deva,



completându-se în mod corespunzător contractul de delegare al serviciilor de alimentare cu apă și de
canalizare al localităților situate pe Valea Streiului și Valea Mureșului.

Art.  2.  -  Se  mandatează  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară „AQUAPREST
HUNEDOARA” să încheie act adiţional la contractul de delegare al serviciilor de alimentare cu apă și
de canalizare al localităților situate pe Valea Streiului și Valea Mureșului, în sensul dispozițiilor art.1. 

Art.  3.  -  Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public  al Județului Hunedoara, însușit prin
Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.94/1999, cu modificările și completările ulterioare,  se
completează în mod corespunzător.

Art.  4.(1)-  Prezenta se comunică  celor  interesaţi  prin  grija  Serviciului  administraţie  publică
locală, relaţii publice, ATOP din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Hunedoara.

 (2) -  Prezenta poate fi contestată în temeiul şi condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

    AVIZAT
PREŞEDINTE, SECRETAR  AL  JUDEŢULUI, 

    Mircea Flaviu Bobora               Daniel  Dan 

Deva,  la __________2019


