
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC

HOTĂRÂRE Nr. 164/2016

privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind
delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului

de delegare, cu modificările şi completările ulterioare 

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
27 mai 2016;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate întocmit de Biroul evidenţa
patrimoniului, concesionări, închirieri, înregistrate cu nr. 9022 din data 19.05.2016, prin care s-a
propus adoptarea unei hotărâri  cu privire la  modificării  şi completării  Anexei nr.1 a Hotărârii
nr.127/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea
contractului de delegare, cu modificările şi completările ulterioare;

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
-  administraţia  publică  locală,  juridică,  apărarea  ordinii  publice,  respectarea

drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor;
-  studii,  prognoze  economico-sociale,  buget,  finanţe,  agricultură,  administrarea

domeniului public şi privat;
Luând  în  considerare  procesul-verbal  de  recepţie  nr.14-20 din  14.04.2016 referitor  la

majorare mijlocului fix Mofeta Harghita Bai, cu o valoare de 1.874.279,73 lei;
Luând  în  considerare  procesul-verbal  de  recepţie  nr.10  din  10.03.2016 referitor  la

diminuarea valoare mijlocul fix strada Szász Endre K3356, cu o valoare de 11.541,95 lei;
Ţinând  cont  de  Hotărârea  nr.127/2009  a  Consiliului  Local  Miercurea-Ciuc  privind

delegarea gestionării serviciului de alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de
delegare, cu modificările şi completările ulterioare;
          Potrivit prevederilor art.3 a Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juri-
dic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.c), alin.(5), lit.a), art. 45 alin.(3), art. 115, alin.

(1), lit.b). şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.I. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind
delegarea  gestiunii  serviciului  de alimentare  cu apă şi  canalizare  şi  aprobarea  contractului  de
delegare, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, în sensul majorării valorii cu suma de  1.874.279,73 lei.

Art.II. Se aprobă modificarea şi completarea Anexei nr.1 a Hotărârii nr.127/2009 privind
delegarea  gestiunii  serviciului  de alimentare  cu apă şi  canalizare  şi  aprobarea  contractului  de
delegare, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre, în sensul diminuării valorii cu suma de  11.541,95  lei.

Art.III.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  viceprimarul
municipiului cu atribu ii de primar, prin Biroul concesionări, închirieri şi evidenţa patrimoniului,ț
Direcţia economică-Serviciul financiar contabil şi S.C. HARVIZ S.A.



Art.IV.  Prezenta hotărâre se comunică:
a) Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita;
b) Viceprimarului Municipiului Miercurea-Ciuc cu atribuţii de primar, Antal Attila
c) S.C. HARVIZ S.A;
d) Biroului concesionări, închirieri şi evidenţă a patrimoniului;

         e)  Direcţiei economice - Serviciul financiar contabil.

                    Preşedintele şedinţei
             FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate -secretar
HIPPACH CHRISTIAN



Anexă la Hotărârea nr.164/2016
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA–CIUC

Tabel nominal
cu date de identificare a mijloacelor fixe cu care se majorează valoarea contractului cu 

S.C. HARVIZ S.A.

Nr.
Crt.

Nr.
inventar

Cod
clasificare

Data intrării Valoare
inventar-lei

Denumire mijloc fix – 

1251 K3376 1.6.2.1. 14.04.2016 1.557.956,86 Mofeta Harghita Bai
1252 K3377 1.3.6. 14.04.2016 8.414,96 Mobilier urban
1253 K3378 1.8.7. 14.04.2016 18.806,11 Bran ament canalizare menajeraș
1254 K3379 1.8.6. 14.04.2016 9.295,68 Bran ament apaș
1255 K3380 2.1.16.5. 14.04.2016 25.612,87 Instala ii de încălzireț
1256 K3381 1.6.5. 14.04.2016 18.227,02 Centrala termica
1257 K3382 2.1.16.1. 14.04.2016 25.250.37 Cazan încălzire comb. Solid 100KW
1258 K3383 2.1.16.1. 14.04.2016 2.965,58 Vas de expansiune închis 500l
1259 K3384 2.1.17.4. 14.04.2016 8.322,36 Boiler 1000 l
1260 K3385 2.1.17.4. 14.04.2016 37.963,73 Instala ii sanitareț
1260 K3386 2.1.17.4. 14.04.2016 106.117,23 Instala ii electriceț
1261 K3387 1.8.13. 14.04.2016 6.524,33 Prevectron TS 2.25+catarg Ol.Zn echipat 
1262 K3388 1.7.2.3. 14.04.2016 6.537,65 Centrala avertizare incendiu
1263 K3389 1.7.2.1. 14.04.2016 2.884,24 Cutie rack echipat
1264 K3390 3.3.4. 14.04.2016 2.914,00 Firida la sol intrare ie ireș
1265 K3391 2.1.22.6. 14.04.2016 25.250,37 Cazan încălzire comb. Solid 100KW
1266 K3392 1.7.2.3. 14.04.2016 8.322,36 Boiler 1000 l
1267 K3393 1.7.2.3. 14.04.2016 2.914,00 Firida la sol intrare ie ireș

Total 1.874.279,73

Tabel nominal
cu date de identificare a mijloacelor fixe cu care se diminuază valoarea contractului cu S.C.

HARVIZ S.A.

Nr.
Crt.

Nr.
inventar

Cod
clasificare

Data intrării Valoare
inventar-lei

Denumire mijloc fix – canal

1193 K3356 1.8.7. 22.12.2015 11.541,95 Canalizare menajeră strada Szász Endre
Total 11.541,95

                    Preşedintele şedinţei
             FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate -secretar
HIPPACH CHRISTIAN
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