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JUDEŢUL SUCEAVA 
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea dreptului de uz si servitute pentru suprafata de 995 m liniari, 

apartinand domeniului public al Municipiului Vatra Dornei, in favoarea SC 
MASPEX  ROMANIA SRL , in vederea montarii, intretinerii sau inlocuirii 

coloanei de apa 
 

                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei , 
              intrunit in sedinta ordinara   in data de 31 martie  2021 

 
          Având în vedere referatul de aprobare  nr. 8487/24.03.2021 prezentată de Primarul 
municipiului, raportul nr.8488/24.03.2021 al compartimentului de specialitate, precum şi 
avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;  
           Adresa  S.C.MASPEX ROMANIA SRL. înregistrată la Primăria municipiului Vatra 
Dornei cu nr.7664/17.03.2021; 
 Prevederile art. 300, alin. (1), lit. g), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul 
administrativ;  
 Prevederile art. 13, Legea 500/2002, privind finanțele publice;Prevederile art. 749, 
755-759 Cod Civil;  
        În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit.(c) si alin.(6) lit.(a) art. 139, alin. (3), lit. g), 
196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ; 
  

HOTĂRĂŞTE: 
       Art.1 Se aprobă acordarea dreptului de uz si servitute de trecere pentru montare, 
intretinere sau inlocuire coloana de apa, în favoarea S.C. Maspex Romania, peste terenul  in 
suprafata totala de 995 metri liniari  intravilan, identificat in  C.F. 36880 cu nr.cadastral 
36880 situat în strada Rosu f.n. Vatra Dornei,  – fond aservit, proprietate privată a 
municipiului Vatra Dornei, domeniul public. 
      Art.2 Dreptul de folosinta  se face pe o perioada de 15 ani cu posibilitatea de prelungire. 
      Art.3 Pentru folosirea terenului in suprafata de 995 metri liniari SC Maspex Romania 
SRL  va plati o redeventa de 1,5 lei /ml/an. Plata se va efectua anual , iar pentru anul 2021 la 
momentul incheierii contractului de constituire a dreptului de acces si servitute. 
      Art.4 Municipiul Vatra Dornei, constituie in favoarea SC MASPEX ROMANIA SRL, 
dreptul de folosinta/dreptul de acces asupra imobilului- teren in suprafata  totala de 995 
metri liniari,  identic cu numar cadastral, 36880, reprezentand drum vicinal Colacelu, aflat in 
proprietatea publica a Municipiului Vatra Dornei, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii 
sau mutarii coloanei de apa.Dreptul de acces este un drept de folosinta care se exercita in 
conditiile legii. 
      Art.5 Instalarea, intretinerea, inlocuirea sau mutarea coloanei de apa se va realiza pe baza 
de documentatie in conditiile Legii nr.50/1991 privind „Autorizarea lucrarilor de constructii”. 
Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
     Art.6 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului 
– județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei. 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,  
     REY ADRIAN RADU          Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                      
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