
R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

JUDEŢUL TIMIŞ                                                     

ORAŞUL DETA 

CONSILIUL LOCAL                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                     

                                                             H O T Ă R Â R E A 

                     

            privind  însuşirea listei cu bunurile identificate care fac parte din sistemul  de  alimentare   

            cu  apă  şi  de  canalizare, aflate  în  proprietatea publică  a  oraşului Deta şi transmiterea  

            acestor bunuri în administrarea operatorului S.C. “AQUATIM” S.A. 

                             

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ; 

              Având în vedere referatul nr. 3.327/2020 al Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite 

şi taxe al Primăriei oraşului Deta prin care se propune aprobarea listei de valori pentru înregistrarea în 

contabilitate a bunurilor care au rezultat ca efect al derulării Programului Operaţional Sectorial (POS) 

Mediu “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” şi 

transmiterea în folosinţă către operatorul S.C. „AQUATIM” S.A, referatul de aprobare al Primarului 

orașului Deta, precum şi avizele Comisiei Urbanism şi administrarea patrimoniului şi Comisiei 

Economice; 

              Ţinând cont de procesele-verbale de recepţie finală nr. 20545-20548/14.10.2019 şi procesul-

verbal de predare-primire nr. 5.740/16.03.2020 a bunurilor care au rezultat ca efect al derulării 

Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu “Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare 

cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în valoare totală de 4.644.820,37 lei; 

              Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi  

publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 213/1998 privind proprietatea 

publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare ;  

              În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit.”c” şi „d”, alin. (6) lit. „a”, alin. (7) lit. „n”, 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

              În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între S.C. „AQUATIM” S.A şi Asociaţia de 

dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal Timiş nr. 932/19.01.2010; 

              În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 30/2011, art.I, alin.8, pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/203 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 

financiar fiscale; 

              În temeiul art. 139 și art. 196, alin. (1), litera „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

              Art.1. Se aprobă “Lista de valori„ pentru înregistrarea în contabilitate a bunurilor care au 

rezultat ca efect al derulării Programului Operaţional Sectorial (POS) Mediu “Extinderea şi 

modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în valoare totală de 

4.644.820,37 lei, conform anexei la prezenta hotărâre. 

 



              Art. 2. Bunurile prevăzute la art.1 se transmit spre administrare şi folosinţă către operatorul 

S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. 

 

              Art.3. Lista bunurilor din anexa la prezenta hotărâre, face parte integrantă din Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, Anexa 

5, urmând a se actualiza prin act adiţional. 

 

              Art.4. Mijloacele fixe cuprinse în anexa la prezenta hotărâre sunt de natura domeniului 

public.     

         

              Art.5. Prezenta hotărâre completează Hotărârea Consiliului local al orașului Deta nr. 

56/31.03.2020.    

                                                            

              Art.6. Prezenta hotărâre se comunică: 

 

                          - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 

                          - Primarului Oraşului Deta; 

                          - Serviciului Buget, contabilitate, finanţe, impozite şi taxe al Primăriei oraşului Deta; 

                          - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă - canal Timiş; 

                          - Operatorului S.C. "AQUATIM" S.A.  

 

 

   

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       Consilier DORU-MIHAI BENDARIU.                                Contrasemnează, 

                                                                                                    SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                       CORALIA SCULEAN 

  

 

 

Nr.   68   din   28  aprilie  2020.          

 

 

 

 

 

 

 


