
ROMÂNIA  

JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA  SINCAI 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTARARE 

                              din 09.03.2017 
Privind  darea in concesiune către operatorul regional SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş.a mijloacelor fixe 

aferente serviciului  public  de  alimentare cu apa potabila si canalizare,prevazute  in anexa la prezenta  hotarare,conform 
Contractului de delegarea gestiunii  nr 22/202662/05.03.2010 

 

 
Primarul comunei  SINCAI ,  
Văzând Expunerea de motive nr.      /2017 avizele comisiilor de specialitate, precum şi 
Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor serviciului  public  de  alimentare cu apa 
potabila si canalizare Com Sincai satul Sincai, Sincai Finate  
        Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile OG nr. 7/2006 
privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din 
spaţiul rural, actualizată, precum şi a Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, 
aprobate prin HGR nr.548/1999, 

   În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) şi d), alin. (5), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 14, precum 
şi art. 45 alin.(1) şi (3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă darea in concesiune către operatorul regional SC Compania 
Aquaserv SA Tîrgu Mureş.a mijloacelor fixe aferente serviciului  public  de  alimentare cu 
apa potabila si canalizare,prevazute  in anexa la prezenta  hotarare,conform Contractului de 
delegarea gestiunii  nr 22/202662/05.03.2010 

Art.2. Componenta   nominala a comisiei de predare  ce va duce la  indeplinirea  
prevederilor art.3 se va stabili  prin dispozitie a primarului  in termen de 5 zile de la data  
adoptarii prezentei  hotarari. 
           Art.3 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Invest Mureş, să semneze în numele şi pe seama comunei SINCAI , Actul adiţional la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş şi S.C. Compania 
Aquaserv SA Tîrgu Mureş.  
           Art.4. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspund primarul comunei 
SINCAI,  şi cei ai comisiei de predare –primire către operatorul regional .  
           Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului comunei Sincai, Compartimentului 
financiar contabil, Instituţiei Prefectului .  
        PRIMAR, 

                                                                   Huza  Grigore 

 
  Contrasemnează,                        
       Secretar, 
 Suciu  Ludovica Emilia 
 


