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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

din      aprilie 2018 
 

privind  aprobarea  delegării gestiunii unor bunuri din domeniul public aferente sistemului  de 
alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul de apă din satul Ulieș, către operatorul SC 
Compania Aquaserv SA  
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta extraordinara din data de   23.04.2018, urmare a dispoziţiei de convocare nr.      
din       .04.2018, conform prevederilor art. 39, alin. (2), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr. 
215/2001 (**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art. 80 din 
Legea nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi 
ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Analizând expunerea de motive a primarului comunei Rîciu, judetul Mureş, nr.                /      
.04.2018, în calitate de iniţiator, calitate conferită de prevederile art.33 din Legea nr.393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu 
prevederile art.45 alin. (6) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a referatului Biroului financiar 
contabil şi resurse umane nr.1280/19.03.2018, prin care se propune darea în concesiune către 
operatorul SC Compania Aquaserv SA a bazinului de apă din satul Ulieș, prevăzut în lista bunurilor 
proprietate publică, aferente serviciului de alimentare cu apă a comunei Rîciu,  
Avand  în vedere: 
Prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă/ canalizare 
semnat între ADI Aqua Invest Mureș, al cărui membru este comuna Rîciu  și SC „ Compania 
Aquaserv” SA Tg.Mureş; 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Rîciu nr. 12/2009, privind delegarea gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare către SC „ Compania Aquaserv” SA Tg.Mureş; 
Hotărârea Consiliului Local nr. Rîciu  nr.16/2001 privind   Inventarul  bunurilor care aparţin 
domeniului public  al Comunei Rîciu ,Judeţul Mureş; 
HOTĂRÂREA  Nr.  24 din    23 aprilie   2008 privind  completarea  Anexei nr. 1  la Hotărârea 
Consiliului Local Rîciu  nr.16/2001 privind   Iventarul  bunurilor care aparţin domeniului public  al 
Comunei Rîciu ,Judeţul Mureş; 
HOTĂRÂREA   nr. 548 din  8 iulie 1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor; 
HOTĂRÂREA  nr. 1.614 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al 
municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş;  



Hotărârea Guvernului României nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului 
Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş, Anexa nr. 71 
„Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Comunei Rîciu”, modificată prin 
Hotărârea Guvernului României nr. 913/2009; 
Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si 
completările ulterioare,  
LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016  pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor 
comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
Prevederile art. 10 și art. 30 din  Legea 51/2006(**republicată**)  a serviciilor comunitare de 
utilități publice, 
Prevederile  art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21-24, și art. 42 alin (1) din Legea 241/2006 
(*republicată*) privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare. 
Prevederile art. 59 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare, 
Legea nr. 287/2009 privind  Codul civil, republicat, 
În temeiul dispoziţiilor art. 11 alin. 2 și ale art. 36 alin. 2 lit. c) și alin. 6 lit. a), pct. 14, art. 36 alin. 7 
lit. c),  art.44 (1) şi art.45 (3), și art. 119, 120, 123 din  LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 
(**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, Consiliul local al comunei Rîciu, 
judetul Mureş adoptă următoarea,  
 

HOTĂRÂRE: 
 
Art.1.Se aprobă delegărea gestiunii unor bunuri din domeniul public aferente sistemului  de 
alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul de apă din satul Ulieș, mijloc fix  cu nr. de 
inventar..............prevăzut în anexa la prezenta hotărâre și la pozitia nr.  220, cod de clasificare  
1.8.11. din lista inventarului bunurilor proprietate publică, către operatorul SC Compania 
Aquaserv SA. 
Art.2.Predarea către operator a bunurilor arătate la art.1 din prezenta, se va efectua prin 
încheierea unui  Proces verbal de predare – preluare întocmit de către comisia de predare. 
Art.3. Componența nominală  a comisiei de predare ce va duce la îndeplinire prevederile art.1 se 
va stabili prin dispoziție a primarului, în termen de 5 zile de la data adoptării prezentei hotărâri. 
Art.4. Se amndatează Președintele ADI Aqua Invest Mureș -să semneze în numele și se seama 
comunei Rîciu, Actul adițional la Contractul de delegare a gestiunii  a serviciului de alimentare cu 
apă cu SC  Compania Aquaserv SA.  
Art.5.Durata concesiunii acestui bun către SC  Compania Aquaserv SA. este pe durata existenței 
contractului  de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare  cu  apă/ canalizare semnat între 
ADI Aqua Invest Mureș, al cărui membru este comuna Rîciu și SC  Compania Aquaserv SA. 
Art.5. Primarul comunei Rîciu si Biroul financiar contabil şi resurse umane vor asigura executarea 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul 
prevăzut de lege: 
 Instituţiei Prefectului - JudeţulMureş; 
 Biroului financiar contabil şi resurse umane; 
 SC Companiei Aquaserv SA; 
 ADI Aqua Invest Mures; 



 Primarului Comunei Rîciu şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina de 
internet www.comunariciu.ro. 
                 

                       Primar,                                                                        Avizat pentru legalitate, 
                 IOAN VASU                                                                          Secretar-Dunca Ioan      
               � ………………………….....                                                        � ………………………. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                             
Primar,                                                                               

IOAN VASU  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind  aprobarea  delegării gestiunii unor bunuri din domeniul public aferente sistemului  de 
alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul de apă din satul Ulieș, către operatorul SC 
Compania Aquaserv SA  
 
 
Serviciul de apa se afla sub coordonarea si responsabilitatea Asociatie de Dezvoltare Intercomunitara Aquainvest  Mureș 
din care face parte si UAT comuna Rîciu, avand drept scop asigurarea alimentarii cu apa pentru toti utilizatorii si cuprinde 
activitatile de captare, tratare, transport, inmagazinare si distributie. Delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
reprezinta fundamentul organizarii operationale si institutionale a managementului serviciului si are drept scop 
asigurarea unei relatii echilibrate intre Autoritatile Locale si Operatorul Regional SC Aquaserv SA  Tg.Mureș. Consiliului 
Local  Rîciu a adoptat Hotărârea nr. 23  din 29.03.2018 privind aprobarea lucrării de investiție "Racordarea sistemului de 
alimentare cu apă Ulieș la conducta nouă de aducțiune Voiniceni-Sărmaș" finanțată de SC Compania Aquaserv SA 
Tg.Mureș. Odată cu realizarea acestei investiții se preconizează și modermizarea bazinului de apă cu o capacitate de 200 
mc din satul Ulieș, aflat în domeniul public al comunei Rîciu. Urmare a solicitării efectuate de către  SC Compania 
Aquaserv SA Tg.Mureș, prin care solicită delegarea gestiunii bazinului de apă din satul Ulieș, prevăzut în lista bunurilor 
proprietate publică, aferente serviciului de alimentare cu apă a comunei Rîciu, inițiem acest proiect de hătarâre. 
Având în vedere problemele cu care se confruntă satul Ulieș privind alimentarea cu apă a creșterii creşterii pierderilor 
fizice de apă, ca urmare a accentuării stării tehnice precare a conductelor de distribuţie,  dar și a bazinului  se impune un 
amplu program de investiţii, vizând reabilitarea sau înlocuirea acestora, prin atragerea de fonduri europene. 
În condiţiile, în care, acest program de investiții  este  accesat de către  SC Compania Aquaserv SA, cu privire la 
eficientizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, este foarte important ca această hotărâre să fie adoptată. 
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind  aprobarea  delegării 
gestiunii unor bunuri din domeniul public aferente sistemului  de alimentare cu apă a comunei Rîciu, respectiv bazinul 
de apă din satul Ulieș, către operatorul SC Compania Aquaserv SA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


