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COMISIA 3 

ROMANIA 
PRIMARIA 

Comunei Ciurila 
JUDETUL CLUJ 

PROIECT DE H O T A RA R E 

INITIATOR, 
PRIMAR, 

POPA TEODOR CRISTINEL 

Privind privind trecerea in domeniul public al Comunei CIURILA si predarea bunurilor 
de protocol catre Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 

Hidrografic Somes Tisa , in scopul delegarii gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
catre Compania de Apa Some~ S.A. Cluj 

Avand in vedere: 

• Rapoa1tul de aprobare nr. 5238/ 18.08.2022 al Primarului com. Ciurila si referatul de 
specialitate nr . 5280/22.08.2022 al Compartimentului Juridic din cadrul aparatului de 
specialitate a Primarnlui com. Ciurila ; 

• A vizele comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ciurila; 
• Prevederile ait.129, alineatul 2 litera d si alin 7 litera n, din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, ale a1t 10 si art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilitaii publice, ale art. 17 , art. 18 alin 2 , articolele 21-24 si art 41 alin 1 din Legea nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu api:i ~i de canalizare; 

• A vand in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
alimenatre cu api:i ~i canalizare semnat 'intre Asociatia Regionali:i pentru Dezvoltarea 
Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Some~-Tisa, a ci:irui membru este Comuna Ciurila 
~i Compania de Apa Some~ S.A ; 

• Avand in vedere prevederile ait. 315 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 
57/2019, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publici:i, cu 
modifici:irile ~i completi:irile ulterioare; 

In temeiul a1t. 139 alin 1 ~i 196 (1) litera a, din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 

PROPUN: 

Art. 1 - Se aprobi:i trecerea in domeniul public al Comunei Ciurila a elementelor de 
patrimoniu public reprezentand infrastructura de alimentare cu apa/canalizare, conform 
Anexei la prezenta hoti:irare. 



Art. 2 - Se aproba concesionarea bunurilor care alcatuiesc sistemul de alimentare cu apa/ 
canalizare, aflate in anexa la prezenta hotarare, proprietatea Comunei Ciurila, judetul Cluj, 
catre Compania de Apa Some~ S.A. 

Art. 3 - Se imputemiceste Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea lnfrastructurii din 
Bazinul Hidrografic Some~-Tisa, prin reprezentantul sau legal sa semneze in numele ~i 
pentru Comuna Ciurila, judetul Cluj, actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de alimentare cu apa/canalizare, incheiat cu Compania de Apa Some~ S.A., care 
va avea ca obiect bunurile prevazute in anexa, parte integranta a acestei hotarari. 

Art. 4 - Durata concesiunii acestor bunuri catre Compania de Apa Some~ S.A este pe durata 
existentei Contractu lui de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa/canalizare, 
semnat intre Asociatia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Some~-Tisa, al carei membru este Comuna Ciurila, judetul Clujj ~i Compania de Apa 
Somes S.A. 

Art. 5 - Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului Comunei 
Ciurila, judetul Cluj si Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 
Hidrografic Some~-Tisa 

Art. 6 - Prezenta hotarare se comunica cu : 

-Institutia Prefectului Judetului Cluj; 

-Primarul Comunei Ciurila; 

-Asociafia Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Some~-Tisa; 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
SAULIUC BOGDAN MIHAI 

AVIZAT, 
SECRETAR, 

POPA AURELIA 


