
 
                                                             ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind  aprobarea concesiunii directe  a bunurilor rezultate din investiţia “Extindere alimentare cu  
apa potabila a SATULUI CORNI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT” conform prevederilor 
contractului de delegare nr. 28/10.08.2009 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  AQUA 

NEAMT  
 
 
 

Avand in vedere: 
-  dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si Legea nr. 241/22.06.2006 privind delegarea serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare; 

- Hotararea Consiliului local al comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2006 privind insusirea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Bodesti, aprobata prin 
Hotararea Guvernului nr. 650/2007 privind atestarea domeniului public al judetului 
Neamt, cu modificarile si completarile ulterioare 

Examinand Expunerea de motive nr. 4635 din 19.08.2015 a primarului localitatii; 
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.c alin. 6 lit “a)” pct 14 si ale art.45 alin.1 si 3, 

art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

 

Art.1. (1)Se aproba concesiunea directa a bunurilor de retur rezultate din investiţia 
“Extindere alimentare cu  apa potabila a SATULUI CORNI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT 
aferente Serviciului de alimentare cu apa potabila, catre Compania Judeteana Apa Serv S.A. 
Neamt, bunuri prefazute in anexa 1 prezenta hotarare. 

(2) Redeventa datorata de catre Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt se stabileste la 
nivelul amortizarii lunare a bunurilor concesionate. 

Art.3. Se mandateza Primarul comunei Bodesti, sa semneze in numele si pe seama comunei 
Bodesti, contractul de concesiune a bunurilor de retur prevazute in prezenta hotarare. 

Art.4. Compania Judeteana Apa Serv S.A. Neamt va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.5. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  

 
45 din 27.08.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 

 



Anexa nr. 1 
la  hotararea nr.45 din 27.08.2015 privind aprobarea concesiunii 

directe  a bunurilor rezultate din investiţia “Extindere alimentare cu  
apa potabila a SATULUI CORNI, COMUNA BODESTI, JUDETUL 

NEAMT” conform prevederilor contractului de delegare nr. 
28/10.08.2009 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  AQUA 

NEAMT  
 

 
Anexa  

Privind bunurile de retur aferente serviciului de alimentare cu apa potabila rezultate din investiţia 
“Extindere alimentare cu  apa potabila a SATULUI CORNI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT 

 

 
 

Nr. 
Crt. 

Codul 
de 

clasifica
re 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau, dupa 

caz, al 
darii n 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

Situatia 
juridica 
actuala 

Mentiuni  

1 1813 Extindere 
alimentare cu  
apa potabila a 
SATULUI CORNI, 
COMUNA 
BODESTI, 
JUDETUL NEAMT 

Comuna 
Bodești, 
sat Corni, 
județul 
Neamț 

 
2015 

535.005,29 
lei 

Domeniu
l public 

Prezentele bunuri 
de retur vor fi 

detaliate fiecare 
in parte conform 

legislatiei in 
vigoare 

 
 

 
 

 

 

Presedinte de sedinta, 

 Budis Constantin 
 

 
 
 


