
                                                               R  O  M  Â  N  I  A
                                          J U D E Ţ U L  S Ă L A J
                                       ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI
                                              CONSILIUL  LOCAL

                            

    HOTĂRÂREA NR.91
                                                                    din 08.12.2014       
privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unei staţii de pompare apă potabilă şi concesionarea

prin atribuirea directă a acesteia în favoarea SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca 

Consiliul Local al  oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj, întrunit în şedinţă  extraordinară  în data de 8
decembrie  2014; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi
canalizare la SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca, Expunerea de motive nr.14729/2014 a Primarului
oraşului Şimleu Silvaniei,  Raportul de specialitate nr.14730/2014 al Serviciului Urbanism şi Avizul Comisiei pentru
amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, protecţia
mediului, conservarea monumentelor şi arhitectură a Consiliului Local;

În  baza  prevederilor   Legii  nr.213/1998  privind  proprietatea  publică  şi  regimul  juridic  al  acesteia,  cu
modificările şi  completările ulterioare, art.59 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 21^1 din Legea nr. 241/2006 a serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, art. art. 119, art. 120 şi art. 36 alin. 2 lit.
c, alin. 5 lit. a din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

În temeiul  art. 45 alin  3 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei  publice  locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare,

                                                                    HOTĂRĂŞTE:

 Art.1.Se aprobă înregistrarea în domeniul public al oraşului Şimleu Silvaniei a  staţiei de pompare apă
potabilă situată în strada Trandafirilor,  în valoare totală de  5.268,26 lei,  prevăzută în anexa  care face parte din
prezenta hotărâre.

Art.2.(1)Se aprobă concesionarea prin atribuire directă în favoarea SC Compania de Apă Someş SA Cluj-
Napoca  a staţiei de pompare prevăzută la art.1.

          (2)Se aprobă modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă
şi canalizare încheiat cu SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca, prin încheierea unui act adiţional între părţi
care va avea ca obiect completarea listei bunurilor ce fac obiectul concesiunii cu obiectivul de investiţii nou – staţie
de pompare apă potabilă situată în strada Trandafirilor în valoare totală de 5.268,26 lei, cuprinsă în domeniul public
al oraşului Şimleu Silvaniei, prevăzută în anexa  care face parte integrantă prezenta hotărâre.  

        
Art.3.Durata concesiunii este  pe durata  existenţei contractului de delegare a gestiunii serviciului public de

alimentare cu apă şi canalizare din oraşul Şimleu Silvaniei încheiat cu operatorul regional SC Compania de Apă
Someş SA Cluj-Napoca.

            Art.4.Valoarea redevenţei pentru mijlocul fix prevăzut la art.1 şi 2  este de 164,64 lei/an, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Şimleu Silvaniei,
Serviciul urbanism, Biroul cadastru imobiliar-edilitar şi Direcţia Economică.



Art.6.Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  la  Tribunalul  Sălaj  în  condiţiile  Legii  nr.554/2004  privind
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Primarul oraşului Şimleu Silvaniei
- Prefectul Judeţului Sălaj 
- Asociaţia de Dezvoltare a Infrastructurii din Bazinul Hidrografic “Someş-Tisa”
- SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca 
- Serviciul urbanism
- Direcţia Economică
- Biroul cadastru imobiliar-edilitar
- Dosar hotărâri.

            
          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      CONTRASEMNEAZĂ,
                  CRIȘAN TEODOR                                                          SECRETARUL ORAŞULUI, 

                                         ELENA-MARIA MOCAN


