
 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 

 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 16/2018 
privind completarea H.C.L. 29/15.07.2009  privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi canalizare către S.C. Apaserv Satu Mare S.A. 
 
 
      Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în ședință ordinară în data de 28 martie 2018,  
      Având în vedere: 
 Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, Raportul de specialitate al Biroului 

Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii al Primăriei Vetiș; Avizele comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Vetiș; 

 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, ale art. 10 şi art. 30 din Legea 
nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, actualizată ale art. 17, art. 18 al. 
(2), articolelor 21 - 24 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare,actualizată, 

 Concluziile şi recomandările studiului de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare, 

 Statutul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă 
Uzată din Judeţul Satu Mare”  aprobat prin HCL Vetiș nr. 39 din 26.11.2008, 
 
     În temeiul art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale republicată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
    Art. I.  Se aprobă completarea art.2 din H.C.L. nr. 29/15.07.2009 după cum urmează: 

„Art. 2 - Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al 
comunei VETIŞ către S.C. Apaserv Satu Mare S.A., cu sediul în Satu Mare, înmatriculată la 
Oficiul Registrului Comerţului Satu Mare cu nr. J30/1102/2004,  CIF RO 16844952, de la data 
încheierii procesului verbal de predare – primire a bunurilor din domeniul public al comunei 
Vetiș aferente sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi  care constitiuie anexă 
la contractul de delegare a gestiunii.” 

 
     Art. II.   Se aprobă completarea art.3 din H.C.L. nr. 29/15.07.2009după cum urmează: 

„Art. 3 - Aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 
canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 2 la prezenta hotărâre, ce 
se va încheia între municipiul Satu Mare, municipiul Carei, oraşul Tăşnad, oraşul Negreşti Oaş, 
oraşul Ardud, oraşul Livada, comuna Căpleni, comuna Culciu, comuna Botiz, comuna Odoreu, 
comuna Lazuri, comuna Foieni, comuna Păuleşti, comuna Urziceni, comuna Doba, comuna 
Dorolţ, comuna Craidorolţ, comuna Halmeu, comuna Turulung, comuna Micula, comuna 
Berveni, comuna Terebeşti, comuna Ciumeşti, comuna Tiream, comuna Sanislău, comuna 
Petreşti, comuna Vetiş, comuna Moftin pe de o parte şi S.C. Apaserv Satu Mare S.A, pe de altă 
parte.” 
 



 
 
         Art. III.  Se aprobă completarea art.5 din H.C.L. nr. 29/15.07.2009după cum urmează: 
       „Art. 4 - Aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei VETIŞ aferente sistemului 
public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei VETIŞ care vor fi concesionate prin 
Contractul de Delegare către S.C.Apaserv Satu Mare S.A. Lista bunurilor concesionate se 
anexează ca Anexa 3 la prezenta Hotărâre şi se va anexa la Contractul de Delegare, făcând 
parte integrantă din acesta.” 
 
         Art. IV. Celelalte dispoziţii ale H.C.L. nr. 29/15.07.2009rămân nemodificate. 
 
         Art. V.   Prezenta hotărâre se comunică : 

- Primarului comunei Vetiș și Biroului Investiţii, Patrimoniu, Achiziţii al Primăriei Vetiș, 
- SC Apaserv SA Satu Mare, 
- Instituției Prefectului județul Satu Mare. 

 
 
 

Vetiş la 28.03.2018 
 
 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
HUDACSKO GYONGYI                                                             Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilor absenţi- 2,Voturi pentru-13   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


