
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 
PROIECT DE H O T Ă R Â R E 

Nr.156 din 08.12.2022 
 

Privind  aprobarea concesionarii ca bunuri de retur a mijloacelor fixe din domeniul 
public al comunei Sabaoani  realizate prin implementarea  proiectului intitulat ,, Extinderea 
si Reabilitarea Infrastructurii de Apa si Apa uzate in județul  Neamț”, si a celorlalte 
investiiti realizate de comuna Sabaoani privind Extinderea rețelor de apa si canalizare  din 
comună, inclusiv satul Traian. 

Consiliul Local Săbăoani județul Neamț: 
      Examinând: 

            - Referatul de aprobare al primarului comunei Săbăoani,în calitatea sa de 
inițiator,inregistrat sub nr. 15373/09.12.2022 
            - Raportul de specialitate  întocmit de inspectorul de specialitate  serviciul urbanism 
inregistrat sub  nr. 15376/09.12.2022 

- Legea nr. 51/2006 art. 8 alin (1) din care menţionează:„ Autoritățile administrației 
publice locale au competență exclusivă, în condițiile legii, în tot ceea ce privește înființarea, 
organizarea, gestionarea și funcționarea serviciilor de utilități publice, precum și în ceea ce 
privește crearea, dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea și exploatarea bunurilor proprietate 
publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale care compun sistemele de utilități 
publice“, şi următoarelor acte normative care susţin din punct de vedere legal proiectul de 
hotărâre propus:  

- Ordinului MFE/MPP nr. 285/300/01.03.2016 pentru aprobarea metodologiei privind 
transferul investițiilor realizate din surse de finanţare publice; 

 - art.8, alin.(1), art. 25, alin. (5), art. 44, alin. (4) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi, republicată; 

 - art. 108, lit. d), art. 129, alin.(2), lit. c), lit. d), alin. (6), lit. a), alin (7), lit.n), art.592 din 
OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României. , raportat la prevederile art.129 
şi art. 136 alin.1 din OUG nr. 57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ al României, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 
 
             Văzând prevederile: 

  
In temeiul  prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,c” si alin (6) lit.,,a”, art 139 alin (3) lit.g, si 

art.196 alin 1. lit a .din OUG 57/2019 privind Codul administrativ: 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1 . Se aprobă concesionarea ca bunuri de retur a mijloacelor fixe din domeniul public 
al comunei Sabaoani catre S.C APA SERV S.A a urmatoarelor: 

 
 

Nr. Crt. Nr. Inventar Denumire Valoare 
1 1221 Extinderea si Reabilitarea Infrastructurii de 

Apa si Apa uzate in județul  Neamț 
8.237.278,45 

    
 



 
Art. 2 . Se aprobă concesionarea ca bunuri de retur a mijloacelor fixe din domeniul public 

al comunei Sabaoani realizate de comuna Sabaoani privind Extinderea rețelor de apa si canalizare  
din comună, inclusiv satul Traian. 

 
Nr. Crt. Nr. Inventar Denumire Valoare 

1 1175 Sistem de canalizare al comunei Sabaoani 15 
km 

3.315.188,37 

2 1201 Extindere retea de canalizare strada 
Ciocarliei 240 ml 

144.366,61 

3 1207 Extindere retea de canalizare strada Liliacului 
L=226 m 

125.002,33 

4 1212 Racorduri la canalizare str. Ciocarliei si str. 
Plopilor, sat Sabaoani 

218.086,73 

5 1143 Retea alimentare cu apa sat Traian 214.179,66 
6 8115 Modernizare SPAU 1, SPAU 2, SPAU 3-

Retea de canalizare din Comuna Sabaoani, 
județul Neamț 

208.250,00 

 
 
Art. 3. Predarea-primirea  se va face in termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei 

hotarari. 
Art. 4. Se constituie in favoarea S.C. APA SERV S.A ,dreptul de uz si servitute asupra 

terenurilor aparținând domeniului public al comunei Sabaoani, pe care este amplasata rețeaua de 
apa si canalizare , in vederea asigurării interventiilor in caz de avarie la rețeaua de apa. 

Art. 5. De aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei prin 
compartimentele de specialitate. 

Art. 6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 

 
 
 

         Avizat pentru legalitate 
Secretar general comuna Sabaoani, 
             Ec.Robu Maricica                                                                                    Initiator  

                                                                                                  Primar, 
                                                                                                        VÎRGA FLORIN 
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