JUDEŢUL ARGEŞ
ORAŞUL COSTEŞTI
CONSILIUL LOCAL COSTEŞTI

HOTĂRÂREA NR.54
privind aprobarea Protocolului de predare – primire a investiţiilor realizate prin
Contractul de lucrări CL1 din cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, introducerea acestor
investiţii în domeniul public al Oraşului Costeşti şi predarea acestora în
concesiune/administrare către Operatorul Regional S.C. Apă Canal 2000 S.A. în baza
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă
şi de Canalizare nr. 1 /26.03.2010
Consiliul local al oraşului Costeşti, judeţul Argeş, întrunit în sedinţa ordinară, în data
de 22.09.2020;
Având în vedere:
• Referatul de aprobare nr.17011 din data de 17.09.2020, întocmit de iniţiator;
• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.17094 din data de 17.09.2020,
întocmit de şef Serviciu Buget Contabilitate I.T.L., prin care propune aprobarea Protocolului
de predare – primire a investiţiilor realizate prin Contractul de lucrări CL1 din cadrul
Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş” şi
introducerea acestor investiţii în domeniul public al Oraşului Costeşti;
• adresa nr.6887/21.08.2020, emisă de Societatea „Apă Canal 2000” S.A., înregistrată la
sediul Primăriei oraşului Costeşti sub nr.15328/21.08.2020;
• dispozițiile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
• prevederile Ordinului nr.285/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul
investițiilor din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin
contractele de finanțare aferente Programului operațional sectorial Mediu;
• Legea contabilităţii nr.82/1991 republicată;
• dispozițiile art.129 alin.(1), alin.(2) litera c), alin.(6) litera a), alin.(7) litera n), art.289 alin.(5),
art.297 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
• art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Costeşti;
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin.(3) litera g) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 (1) Se aprobă Protocolul de predare – primire a investiţiilor realizate de S.C. Apă
Canal 2000 S.A. prin Contractul de lucrări CL1 din cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Argeş”, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă înregistrarea mijloacelor fixe aferente Protocolului de predare – primire a
investiţiilor realizate de S.C. Apă Canal 2000 S.A. prin Contractul de lucrări CL1 cu o valoare de
7.510.406,44 lei, inclusiv TVA, în evidenţele contabile ale Oraşului Costeşti, la categoria “Bunuri
aparţinând domeniului public al Oraşului Costeşti”.
Art.2 Se aprobă completarea inventarului public al Oraşului Costeşti prin introducerea
bunurilor de natura domeniului public aferente gospodăriei de apă Costeşti, realizate prin
Contractul de lucrări CL1 din cadrul Proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Argeş”, aşa cum acestea sunt descrise în Protocolul de predare – primire
menţionat la art. 1.

Art.3 Se aprobă predarea investiţiilor realizate prin Contractul de lucrări CL1 în concesiune
către Operatorul Regional S.C. Apă Canal 2000 S.A. prin act adiţional la Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010, aceste bunuri
constituind bunuri de retur conform Contractului.
Art.4 Se acordă mandat Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Argeş”, cu sediul în Municipiul Piteşti, Str. Constantin Brâncoveanu, bl. B3-B4,
Mezanin, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Piteşti cu nr.
27/RA/2008, al cărei membru este Oraşul Costeşti, să semneze Actul Adiţional la Contractul de
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare nr. 1/26.03.2010,
prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Oraşului Costeşti.
Art.5 Se acordă mandat Primarului Oraşului Costeşti să semneze Procesul Verbal de
predare-primire a bunurilor concesionate prin Contractul de Delegare şi care fac obiectul actului
adiţional prevăzut la art. 5 din prezenta hotărâre.
Art.6 Primarul Oraşului Costeşti şi serviciile de specialitate din cadrul Primăriei, vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi vor face operaţiunile corespunzătoare de introducere în
inventarul domeniului public şi în evidenţa contabilă, a bunurilor menţionate în anexa nr. 1 la
prezenta hotărâre.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică de către Secretarul General al Oraşului Costeşti
Instituţiei Prefectului Judeţului Arges, Consiliului Judeţean Argeş, Primarului Oraşului Costeşti,
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Argeş şi S.C.Apă Canal 2000 S.A. Piteşti.

Data astăzi:22.09.2020
contrasemnează secretar general oraş,

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Adoptată în şedinţa din data de 22.09.2020
Cu un număr de 17 voturi din numărul total de 17 consilieri în funcţie

