
 

 
 

JUDEŢUL SATU MARE 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ 
 
 

HOTĂRÂREA nr. 26/27.08.2020 
privind cuprinderea în patrimoniul public al comunei Vetiș  

și predarea în concesiune către Apaserv SA Satu Mare a unor bunuri publice 
 aferente sistemului de apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș  

 
          Luând act de Referatul de aprobare al primarului comunei Vetiș nr. 6.001 din 
19.08.2020 în calitate de iniţiator,  
          Analizând proiectul de hotărâre nr. 6.002/19.08.2020, raportul compartimentului 
de specialitate nr.6092/24  și al comisiei de specialitate a consiliului local Vetiș nr. , 
          În baza proceselor verbale de recepție la terminare lucrărilor a investițiilor 
realizate în domeniul sistemului de apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș, 
          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. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), ale art. 139 alin. (3) 
lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrartiv, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
         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 apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș, realizate în cadrul investiției ”Extinderea 
rețelelor de apă și canalizare în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș”, conform Anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 2. Se aprobă darea în concesiune către operatorul regional de apă și apă uzată 
Apaserv Satu Mare a bunurilor aflate în patrimoniul public al comunei Vetiș aparținând de 
sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare a comunei Vetiș, preluate conform 
Anexei nr. 1. 
      Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Vetiș. 
       Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului comunei Vetiș; 
- operatorului regional Apaserv Satu Mare; 
- Instituţiei Prefectului judeţului Satu Mare. 

Vetiş la 27.08.2020 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    SZÉNÁS BARNABÁS 

                                                                                            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-12, Nr. total al consilierilor absenţi- 3 Voturi pentru-12 Voturi 
împotrivă- 0,   Abţineri-0 


