
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
Consiliul Local al comunei Moșnița Nouă  
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte 

din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 
 
 

  Consiliul local al comunei Moșnița Nouă, 
 
- Având în vedere referatul cu nr. 699/23.01.2014 întocmit de  viceprimarul comunei Moșnița 

Nouă, domnul KADAR Gheorghe şi Hotărârea Consiliului Local nr. 142/27.08.2009 privind 
aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna 
Moșnița Nouă prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara; 

- Ţinând cont de adresa cu nr.11.091/2013 depusă de către R.A. Aquatim S.A,  
- În conformitate cu prevederile art.8,alin.3, lit.d din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare 

de utilităţi  publice,republicată ale art.12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia      modificată şi ale art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d), alin. 6 lit. (a) pct.14, alin. 5 
lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 

- În conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice       
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010  încheiat între SC Aquatim SA şi Asociaţia 
de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ; 

- În temeiul art  45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi 
modificată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă a  mijloacelor fixe din anexa nr. 1 la 
prezenta hotărâre, către Aquatim SA  pentru a completa Anexa V „Lista cu bunurile proprietate 
publică transmise operatorului” la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu 
apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă şi 
de canalizare, aprobat prin HCL nr. 142/27.08.2009. 
 
 Art. 2:  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
- Primarului comuei Moşniţa Nouă, 
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş; 
- Operatorului  "AQUATIM" S.A. ; 
- Un exemplar se afişează la afișier și pe pagina de internet a comunei Moșnița Nouă 
   Moşniţa Nouă la 24.01.2014 
 
 
                              ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  


