
   ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 
VATRA DORNEI  

 
HOTĂRÂRE 

privind   completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul 

Regional ACET , aprobat prin HCL nr.80/2005 
 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei 
                                  intrunit in sedinta  ordinara   in data de  23 iunie   2022 

 
Având în vedere  referatul de aprobare nr. 16.713/14.06.2022  prezentat de 

primarul municipiului, raportul nr. 16.714/14.06.2022  al compartimentului de 
specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

- Prevederile art. 25 alin.2 din Legea nr.241/2006 a Serviciului de alimentare cu 
apa si de canalizare, actualizata; art.25 alin.3 si art.44 alin.4 al Legii nr. 51/2006  a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată ,cu modficările  și completările 
ulterioare; HCL nr.80/2005 privind  aprobarea contractului de delegare de gestiune a 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare; 

   În temeiul. art. 129 alin. (2) lit.(c) , coraborat cu alin. (7) lit . (n),  art. 139 alin. 
(1), art.140 alin.(1) si (3) și a art. 196 alin. (1) lit. (a), art.286 alin.(1) si (4)  din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

             Art. 1. Se aproba transmiterea in administrare si exploatare catre SC ACET SA, a 
bunurilor reprezentand  retele de  canalizare  si  retele de apa,  dupa cum urmeaza : 

- Retea de apa situata in  Str. Poligonului, situata pe parcela cu nr.cadastral 38641 
din CF 38641: retea de apa cu nr.de inventar 668, avand o lungime  de 375 ml, 
valoare de inventar de 133.599,93 lei si retea de canalizare pe Str.Poligonului –nr. 
de inventar 832, avand o lungime de 375 ml si o valoare de inventar de 161908,08 
lei; 

-  Str. Zimbrului  retea de canalizare, situata pe parcela cu nr.cadastral 770 din CF I, 
avand nr.de inventar 836, cu o lungime de 60 ml si o valoare de inventar de 
54203,58 lei; 

-  Str.Miristei, retea de canalizare, situata pe parcela cu nr.cadastral 38220 din CF 
38220,  avand o lungime de 454 ml, cu nr. de inventar 1605, si o valoare de inventar 
de 252.093,19 lei. 
Art.2  Se aproba completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET , 
aprobat prin HCL nr.80/2005, cu bunurile prezentate in anexa nr.1 la prezenta hotarare. 

Art.3 Se mandatează reprezentantul UAT Municipiul Vatra Dornei, dl.Primar - 
Ilie Boncheş, să semneze completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu operatorul ACET SA  cu 
bunurile mentionate la art.1 si predarea acestora catre SC ACET SA. 

Art.4 Primarul municipiului  prin Directia economica, va  aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
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