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    HOTĂRÂREA       Nr.  92                                                                 Data: 26.04.2018 
 

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI  LOCAL 
privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele, a rețelei de alimentare cu apă și canalizare cu 

instalațiile aferente și darea în administrare a acestora spre exploatare,  
către S.C. Compania APA Brașov S.A. 

 
Consiliul Local al Municipiului Săcele, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2018, 
Analizand adresa nr. B516/22.01.2018 a Companiei Apa Brașov S.A., înregistrată la Primăria 

Municipiului Săcele sub nr. 4098/23.01.2018, prin care solicită înregistrarea în proprietatea publică a 
Municipiului Săcele a mijloacelor fixe realizate de către clienți persoane fizice și juridice care se transferă în 
patrimoniul public al Municipiului Săcele și se predau spre exploatare Companiei Apa Brașov SA; 
 Ținând cont de Raportul de specialitate nr. 16825 / 17.04.2018  al Compartimentului Patrimoniu şi  
Avizele Comisiilor de specialitate; 

Având în vedere prevederile art. 3 și ale pct. 4 din Anexa III la Legea nr. 213/1998 privind bunurile 
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 26 din Legea nr.241/2006 a serviciului 
de alimentare cu apă și canalizare; ale art.7.1.3 ale Contractului de delegare directă a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare din 24.09.2008 si ale pct. 411 din OMFP nr.1802/2014 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale 
consolidate, precum și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 În temeiul dispozițiilor art.10; art. 36, alin. (1), alin.(2), lit.c), lit.d), alin.(5) lit.a), alin. 6 lit. a) pct. 14; 
art. 45 alin. (3); art. 115 alin. (1) lit. b); art. 117 alin. (1) lit. a)  și art.123 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Sacele, a rețelei de alimentare cu apă și 

canalizare cu instalațiile aferente, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
 
Art.2. Se aprobă darea în administrare a rețelei de alimentare cu apă și canalizare, cu instalațiile 

aferente, menționată la art.1 din prezenta hotărâre, către S.C. Compania APA Brașov S.A. 
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Art.3. Primarul Municipiului Săcele, prin aparatul de specialitate, răspunde de ducerea la îndeplinire a 
prezentei hotărâri. 
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Hotărârea a fost adoptată:  18 voturi  pentru,   0 împotrivă,  0 abțineri 
Nr. consilierilor în funcţie: 19 
Nr. consilierilor prezenţi la şedinţă: 18  
 
 
 
 
Prezenta hotărâre s-a difuzat la: 
- 1 ex. Instituţia Prefectului Braşov 
- 1 ex. Dosar colecţie 
- 1 ex. Dosar şedinţă 
- 1 ex. D-l Primar 
- 1 ex. Compartimentul Patrimoniu 
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