
 

 

ROMÂNIA 

COMUNA GHERĂEȘTI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

 

            HOTĂRÂRE 
pentru modificarea anexei 1 la H.C.L nr. 90 din 27.11.2020 privind introducerea în domeniul public a investiției 

„Extindere rețea de canalizare în satul Gherăești, județul Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna 

Gherăești, județul Neamț “ și punerea acesteia la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea 

operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr.48/14.07.2009 

 

 

Consiliul Local  al Comunei Gherăești întrunit în ședinţă în data de 29.01.2021; 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr. 535/ 21.01.2021 al Primarului Comunei Gherăești, domnul Bereșoae Pavel, 

inițiatorul proiectului de hotărâre 

-raportul de specialitate al Biroului contabilitate, financiar, taxe și impozite, achiziții publice, resurse 

umane înregistrat sub nr. 536/21.01.2021, prin care se motivează modificarea anexei nr. 1 la H.C.L nr. 

90/27.11.2020 privid introducerea în domeniul public al UAT Comuna Gherăești a investiției „Extindere 

rețea de canalizare în satul Gherăești, județul Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna 

Gherăești, județul Neamț“; 

         În temeiul art. 129, alin. 1, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, lit. a din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. – Se aprobă modificarea anexei 1 la H.C.L nr. 90 din 27.11.2020 privind introducerea în 

domeniul public a investiției „Extindere rețea de canalizare în satul Gherăești, județul Neamț și 

extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Gherăești, județul Neamț “ și punerea acesteia la 

dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea operării, administrării și exploatării, în 

baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.48/14.07.2009, conform  Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Celelalte prevederi ale H.C.L nr. 90/27.11.2020, rămân neschimbate.  

Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Jud. Neamț, S.C APAVITAL 

S.A.  şi Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.    
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

CONSILIER, 

ILIEŞI AUREL 

 

Nr. 12 

Din 29 ianuarie 2021 

                  Contrasemnează 

                  Secretar general, 

            Marcela PĂLĂNCEANU  

 
 
Adoptată în şedinţa din  29 ianuarie  2021  cu un număr de 15 voturi “pentru” din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERĂEȘTI 

NR. 9777/20.11.2020 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind introducerea în domeniul public a investiției „Extindere rețea de canalizare în satul 

Gherăești, județul Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Gherăești, județul 

Neamț “ și punerea acesteia la dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea 

operării, administrării și exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/14.07.2009 

 
 

 

Având în vedere: 

-procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 5810/ 22.07.2020 încheiat între Comuna 

Gherăești și executant privind investiția „Extindere rețea de canalizare în satul Gherăești, județul 

Neamț și extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Gherăești, județul Neamț “; 

-prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 

48/2009; 

-prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;  

-prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006; 
 

 Supun spre dezbatere și aprobare, PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind introducerea în 

domeniul public a investiției „Extindere rețea de canalizare în satul Gherăești, județul Neamț și 

extindere rețea de alimentare cu apă în Comuna Gherăești, județul Neamț “ și punerea acesteia la 

dispoziția Operatorului regional SC APAVITAL SA, în vederea operării, administrării și 

exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr.48/14.07.2009. 

 

 

 

PRIMAR, 

Ec. Pavel BEREȘOAE 
 

 

 


