
ROMANIA          

JUDETUL SATU MARE         

COMUNA VALEA VINULUI      

CONSILIUL LOCAL        

 

    H O T A R A R E A Nr. 35 //2021    
    ======================================                       

privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile 

IID in valoare de 5600,08 lei        

 

Consiliul local Valea Vinului,judetul Satu Mare,     

 Avand in vedere :         

-proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei ; 

-referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare al primarului comunei Valea Vinului 

nr.2506/14.10.2021; 
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.2507/14.10.2021; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 

2508/14.10.2021;          

    Hotararea Consiliului local Valea Vinului nr. 23/2013 privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APASERV S.A. Satu Mare, 
Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor,municipiilor şi judeţelor; 

-  dispozițiile art. 863 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil. 

    Prevederile art.14,lit.a)si b) si art.15,alin.(2),lit.b) din Legea nr.241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apa si canalizare,(r2),modificata,             

  Luand in considerare prevederile  art.129,alin.(2),lit.c) si alin.(6),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 – privind Codul Administrativ,        

 In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 
         H O T A R A S T E:  

 

 Art.1.- Se aprobă trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Valea Vinului a bunurilor realizate prin investitia din Fondul de intretinere , 

inlocuire si dezvoltare (IID) in valoare de 5600,08 lei, din cadrul Contractului de delegare a 
gestiunii ,conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

  Art.2.- Se aprobă şi se însuşeşte completarea inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Valea Vinului cu 1 pozitie la bunurile mobile pozitia nr.12 ca 

anexa la HCL nr.11/05.09.1999,conform anexei prevăzute în art.1.  

Art.3. – Se aproba predarea integrala catre SC APASERV  SA Satu Mare a bunurilor  

realizate din Fondul IID conform anexei prevazuta la art.1 in baza Contractului de delegare 
a gestiunii ,in vederea exploatarii acestora in conditiile legii.    

    

Art.4. – Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului  judetului Satu Mare; 

-  Primarului comunei Valea Vinului; 

-  SC APASERV SATU MARE S.A; 

 

 

    Valea Vinului  la 26.10.2021  

 

 

 



   PRESEDINTE DE SEDINŢĂ    CONTRASEMNEAZĂ  

   BRAN Vasile Radu         Secretar general UAT 

          OROS  Alexandru   

  

 

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.45 respectiv  ale  art.98 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001,republicata,modificata si completata. 

 Nr.total al consilierilor in functie – 11 

 Nr.total al consilierilor prezenti –  10 

 Nr.total al consilierilor absenti – 1 

 Voturi pentru  _____________  10 

 Voturi impotriva  ___________0 

 Abtineri  __________________ 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMANIA          

JUDETUL SATU MARE         

COMUNA VALEA VINULUI      

CONSILIUL LOCAL        

        = PROIECT = 

    H O T A R A R E A Nr. 35 // 2021    

    =======================================             

privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile 

IID in valoare de 5600,08 lei        

 

Consiliul local Valea Vinului,judetul Satu Mare,     

 Avand in vedere :         

-proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei ; 

-referatul de aprobare pentru proiectul de hotarare al primarului comunei Valea Vinului 

nr.2506/14.10.2021; 
-avizul comisiei permanente de pe langa consiliul local Valea Vinului nr.2507/14.10.2021; 

-raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 

2508/14.10.2021;          

    Hotararea Consiliului local Valea Vinului nr. 23/2013 privind delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apa si canalizare catre SC APASERV S.A. Satu Mare, 
Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor Tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 

oraşelor,municipiilor şi judeţelor; 

-  dispozițiile art. 863 din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil. 

    Prevederile art.14,lit.a)si b) si art.15,alin.(2),lit.b) din Legea nr.241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apa si canalizare,(r2),modificata,             

  Luand in considerare prevederile  art.129,alin.(2),lit.c) si alin.(6),lit.a) din OUG 

nr.57/2019 – privind Codul Administrativ,        

 In temeiul prevederilor art.196,alin.(1),lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 
         H O T A R A S T E:  

 

 Art.1.- Se aprobă trecerea în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Valea Vinului a bunurilor realizate prin investitia din Fondul de intretinere , 

inlocuire si dezvoltare (IID) in valoare de 5600,08 lei, din cadrul Contractului de delegare a 
gestiunii ,conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta. 

  Art.2.- Se aprobă şi se însuşeşte completarea inventarul bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Valea Vinului cu 1 pozitie la bunurile mobile pozitia nr.12 ca 

anexa la HCL nr.11/05.09.1999,conform anexei prevăzute în art.1.  

Art.3. – Se aproba predarea integrala catre SC APASERV  SA Satu Mare a bunurilor  

realizate din Fondul IID conform anexei prevazuta la art.1 in baza Contractului de delegare 
a gestiunii ,in vederea exploatarii acestora in conditiile legii.    

    

Art.4. – Prezenta hotarare se comunica : 

- Institutiei Prefectului  judetului Satu Mare; 

-  Primarului comunei Valea Vinului; 

-  SC APASERV SATU MARE S.A; 

-  

      Valea Vinului  la 14.10.2021  

 

  INITIATOR      AVIZEAZA DE LEGALITATE   

 PRIMAR – CRISTEA RADU    SECRETAR GENERAL  UAT   

       OROS  ALEXANDRU     



ROMANIA                                        

JUDETUL SATU MARE                                                                                                                                             

PRIMĂRIA  COMUNEI VALEA VINULUI                                                        

COMPARTIMENT  DE RESORT                                                                            

Nr.2508 /14.10.2021                                           

 

         R A P O R T       

    ===================       

asupra proiectului de hotarare privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al 

comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei    

         

 

            

  Având în vedere referatul de aprobare a Primarului comunei Valea Vinului, în 

calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre, prin care propune Consiliului Local al 

comunei Valea Vinului aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 
investitiei din fondurile  ID in valoare de 5600,08 lei,ca urmare a finalizarii a 25 buc. 

bransamente de apa dintre care 22 buc. bransamente in Valea Vinului si 3 buc 

bransamente in Rosiori;      

  Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009,  republicata,modificata -  privind 

Codul Civil; 

     Faţă de considerentele expuse anterior Compartimentul  de resort, propune 
Consiliului local Valea Vinului spre analiza si dezbatere, proiectul de hotărâre privind  

aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile  IID in 

valoare de 5600,08 lei ,        

  in cadrul sedintei ordinare din data de 26 octombrie 2021. 

 

 

 

 

 

 

            Valea Vinului,14.10.2021 

 

 

       Secretar general comuna  

           Oros Alexandru Gheorghe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

CABINET PRIMAR  

Nr.2506/ 14.10.2021 
 

 

       REFERAT DE APROBARE     

    ===============================       

La proiectul de hotarare privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei   

 

   

  In cursul anului 2021 au fost finalizate 25 buc.bransamente de apa ,22 buc.in 

localitatea Valea Vinului si 3 buc.in localitatea Rosiori , 

  Ca urmare a receptiei bransamentelor de apa la nivelul comunei Valea Vinului si in 
considerarea prevederilor legale din domeniul serviciului de alimentare cu apa si canalizare, 

aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile IID in 

valoare de 5600,08 lei , 

  a)constituie o actiune de interes major pentru comunitatea locala a comunei Valea 

Vinului,intrucat va crea posibilitatea de crestere a patrimoniului public  al comunei si  
gestionarea  serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare pe criterii de competitivitate şi 

eficienţă economică; 

    b)promovarea,dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico - 

edilitare aferente serviciului se vor putea realiza prin indeplinirea masurilor inscrise in 

proiectul de hotarare,  

  Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009,  republicata,modificata -  privind 

Codul Civil;  

  În conformitate cu prevederile art. 136, alin. (1), din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,             

   

   Am initiat prezentul proiect de hotarare     

privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile 

IID in valoare de 5600,08 lei ,     

pe care il  propun spre aprobarea Consiliului Local al comunei Valea Vinului  in sedinta 

ordinara din data de  26 octombrie 2021, 

  

  

 

         Valea Vinului, 14.10.2021                                                                     

               

     P R I M A R ,       

               CRISTEA  RADU     

 

 

 

 

 



ROMANIA 

JUDETUL SATU MARE  

COMUNA VALEA VINULUI 

CONSILIUL LOCAL  

COMISIA PERMANENTA 
Nr.2507/ 14.10.2021 

 

       A  V  I  Z           

          =============== 

La proiectul de hotarare privind  aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  a 

investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei    

     

 

   Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie 

din data de 14 octombrie 2021,analizand proiectul de hotarare privind aprobarea 

introducerii  in patrimoniul public al comunei  a investitiei din fondurile IID in valoare de 

5600,08 lei ,a constatat urmatoarele: 

        Proiectul de hotarare privind aprobarea introducerii  in patrimoniul public al comunei  

a investitiei din fondurile IID in valoare de 5600,08 lei ;   

- proiectul de hotarare s-a elaborat cu respectarea prevederile legale in vigoare;

   

- cuprinde masuri concrete si corecte care trebuie indeplinite in conformitate cu 

prevederile legale;         

                 

        Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de 

hotarare avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al 

comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator. 

           

     

 

       

       Comisia permanenta: 

   Negrea Gavril Stelian –presedintele comisiei; 
    Seucan Eduard –Iulius –secretarul comisiei; 

   Bran Vasile –Radu -membru; 

   Ghilea Gheorghe-Sorin-membru; 

     Fernea Marius –Roger –membru; 

  
  

 

 

      

 

 

 

 


