
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 
 

HOTĂRÂREA Nr. 24/22.07.2020 
privind însușirea în patrimoniul public al comunei Vetiș ale  bunurilor publice  

aferente sistemului de iluminat public și sistemului de alimentare cu apă a comunei Vetiș 
 
           Analizând referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 5.111 din 20 iulie 2020 și 
proiectul de hotărâre nr. 5.112 din 20 iulie 2020, în calitate de iniţiator și de  rapoartele 
compartimentului de specialitate al primăriei nr.5140/20.07.2020 și al comisiei de specialitate a 
consiliului local Vetiș nr. 2020,  
          În baza proceselor verbale de recepție la terminare lucrărilor a investițiilor realizate pentru 
modernizarea sistemului de iluminat public, 
          Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
          În temeiul prevederilor art. 129 alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. a), ale art. 139 ale OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 
          Consiliul local al comunei Vetiș adoptă prezenta 
  
                                                      H O T Ă R Â R E : 

 
      Art. 1.  Se însuşesc în domeniul public al comunei Vetiş bunurile aferente sistemului de 
iluminat public ale comunei Vetiș, realizate prin investiția ”Modernizarea sistemului de 
iluminat public în localitățile Vetiș, Oar și Decebal, comuna Vetiș”,  conform proeceselor 
verbale de recepție nr. 4.350/12.06.2020, după cum urmeză : 

1. Sistem de iluminat public în localitatea Vetiș - valoare :        409.988,oo lei 
2. Sistem de iluminat public în localitatea Oar - valoare :          295.403,oo lei 
3. Sistem de iluminat public în localitatea Decebal - valoare :    294.470,66 lei 

      Art. 2.  Se însuşesc în domeniul public al comunei Vetiş bunurile aferente sistemului de 
alimentare cu apă potabilă a comunei Vetiș, realizate în regie proprie de Apaserv Satu Mare SA 
din Fondurile I I D 2019, conform procesului verbal de predare-primire nr. 10.185/16.07.2020, 
după cum urmeză : 

1. Branșamente de apă în localitatea Vetiș - 33 buc.  Valoare : 8.574,76 lei 
      Art. 3. Se aprobă darea în concesiune către operatorul Apaserv Satu Mare SA a bunurilor 
însușite în patrimonial public al comunei Vetiș la art. 2 din preznta hotărâre. 
      Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Vetiș. 
      Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului comunei Vetiș și Biroului Buget, contabilitate, Impozite și Taxe locale; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

22.07.2020 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    RUSNEAC GHEORGHE       

                                                                                                   Contrasemnez,  
                                                                                          SECRETAR GENERAL al UAT 
                         ANCA-MARIA POP 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată pe baza dreptului conferit de prevederile art.  196 alin.(1) lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14, Nr. total al consilierilor absenţi- 1 Voturi pentru-14 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 
 

 


