România
Judeţul Harghita
Consiliul Local al oraşului
Băile Tuşnad

HOTĂRÂREA NR.8/2016
privind modificarea Contractului delegare nr.136/2009 a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și
canalizare și a sistemelor aferente în orașul Băile Tușnad
Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2016,
Văzând Procesul verbal de recepţie nr.227/2014,încheiat la terminarea lucrărilor la investiţia
„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”,Protocolul înregistrat
sub nr.106/2014,încheiat între Compania Naţională de Investiţii şi Consiliul Local al oraşului Băile Tuşnad,
privind predarea-primirea investiţiei,Hotărârea nr.6/2015 al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad privind
includerea în inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Băile Tușnad a bunurilor rezultate
din investiția„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”,Contractul
de delegare nr.136/2009 a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor aferente
în orașul Băile Tușnad către operatorul serviciului S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L,
Luând în considerare raportul nr.429/2016 al Compartimentului de urbanism,administarea domeniului
public şi privat,precum şi raportul nr.467/2016 al Comisiei de specialitate pentru activităţi economicofinanciară,nr.466/2016 al Comisiei de specialitate juridică, relaţii cu publicul, reforma în administraţie, integrare
europeană,nr.465/2016 al Comisiei de specialitate pentru amenajarea teritoriului, urbanism,nr.461/2016 al
Comisiei de specialitate pentru protecţia mediului, turism şi proiecte, nr.464/2016 al Comisiei de specialitate
social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, protecţia socială, tineret şi sport,
Având în vedere prevederile art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică,cu
modificările si completările ulterioare,art.858,art.1166 din Codul Civil,aprobat prin Legea
nr.287/2009,republicată,cu modificările și completările ulterioare,Legea contabilității nr.82/1991, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c,lit.d,alin.5 lit.a,alin.6 lit.a,pct.14, art.45 alin.3, art.115 alin.1
lit.b din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală,republicată,cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aprobă completarea și modificarea Contractului de delegare a gestiunii Servicului public de
alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor aferente în orașul Băile Tușnad nr.136/2009,prin act adițional
nr.1,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se mandatează domnul Albert Tibor,primarul orașului Băile Tușnad să semneze Actul adițional
nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor
aferente în orașul Băile Tușnad nr.136/2009 încheiat cu S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L,precum și a
procesului verbal de predare-preluare a bunurilor.
Art.3.Cu aducere la indeplinire a prezentei hotărâre se insărcinează primarul orașului Băile Tuşnad și
Compartimentul de urbanism,administarea domeniului public şi privat.
Art.4.Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Harghita,primarului oraşului Băile
Tuşnad și Compartimentului de urbanism, administarea domeniului public şi privat.
Băile Tuşnad, la 29 februarie 2016
Președintele ședinței,
Colcer Ileana
Contrasemnează,
Secretar,
Andras Klara

.
Consiliul Local Băile Tușnad

Anexa la Hotărârea nr.8/2016

ACT ADITIONAL NR.1
La contractul de delegare nr. 136/2009
Orașul Băile Tușnad, cu sediul în oraşul Băile Tuşnad, str. Oltului, nr. 63, jud. Harghita reprezentat prin
dl.Albert Tibor având funcţia de primar, în calitate de delegatar pe de o parte, și
S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L, cu sediul în orașul Băile Tușnad, str. Ciucaș nr.44, jud. Harghita, cu
cod de înregistrare fiscală nr. RO 7416957, înregistrată la Registrul Comerţului Harghita sub nr. J19/312/1995,
reprezentat prin Incze Tihamer Ferenc având funcţia de director,în calitate de delegat,
I.Obiectul actului adițional
Obiectul prezentului act adiţional îl constituie următoarele:
1.Se transmite în administrarea operatorului Servicul public de alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor
aferente în orașul Băile Tușnad- S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L bunurile rezultate din investiția
„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”,inclus în inventar în
baza Hotărârii nr.6/2015 al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad,conform Listei de inventar,în valoare de
7.191.372,49 lei,anexat la prezentul act adițional, pentru utilizare și exploatare,aferent serviciului
2.Modificarea și completarea Contractului de delegare nr. 136/2009, prin următoarele:
Capitolul III-Dispoziții generale-Articolul 4 se modifică,se completează şi va avea următorul cuprins:
Art.4.Contractul de delegare a gestiunii are ca anexe următoarele:
a)caietul de sarcini privind furnizarea/prestarea serviciului-anexa nr.1
b)regulamentul serviciului-anexa nr.2
c)inventarul bunurilor proprietate publică sau privată a orașului Băile Tușnad,aferente serviciului-anexa nr.3
d)procesul verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.c-anexa nr.4
e)programul de investiții cu privire la Servicul public de alimentare cu apă și canalizare a apelor uzate în orașul
Băile Tușnad-anexa nr.5
f)indicatorii de performanță-anexa nr.6
g)programul de investiții a delegatului-anexa nr.7
h)inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Băile Tușnad rezultate din investiția
„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”,inclus în inventar în
baza Hotărârii nr.6/2015 al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad,conform Listei de inventar-anexa nr.8
i)proces verbal de predare-preluare a bunurilor prevăzute la lit.h-anexa nr.9
II.Dispoziții finale
Prezentul act adițional a fost încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte contractantă.

Delegatar,
Primar,
Albert Tibor

Delegat,
S.C. Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L,
Incze Tihamer Ferenc

Băile Tușnad,la 29 februarie 2016.
Președintele ședinței,
Colcer Ileana

Consiliul Local Băile Tușnad

Anexa la Act adițional nr. 1 la Hotărârea nr.8/2016

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRELUARE

Orașul Băile Tușnad, cu sediul în oraşul Băile Tuşnad, str. Oltului, nr. 63, jud. Harghita reprezentat prin
dl.Albert Tibor având funcţia de primar, în calitate de delegatar pe de o parte, și
S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L, cu sediul în orașul Băile Tușnad, str. Ciucaș nr.44, jud. Harghita, cu
cod de înregistrare fiscală nr. RO 7416957, înregistrată la Registrul Comerţului Harghita sub nr. J19/312/1995,
reprezentat prin Incze Tihamer Ferenc având funcţia de director,în calitate de delegat,
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.____/2016 privind modificarea Contractului de delegare
nr.136/2009 a gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă și canalizare și a sistemelor aferente în orașul
Băile Tușnad și Actul adițional nr.1/2016,
I.Obiectul procesului verbal de predare-preluare îl constituie predarea din partea orașului Băile Tușnad,în
calitate de delegatar,respectiv primirea de către S.C.Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L-oparatorul Serviciului
public de alimentară cu apă și canalizare și a sistemelor aferente în orașul Băile Tușnad,în calitate de delegat, a
bunurilor din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Băile Tușnad rezultate din investiția
„Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a oraşului Băile Tuşnad,judeţul Harghita”,inclus în inventarul
orașului Băile Tușnad în baza Hotărârii nr.6/2015 al Consiliului Local al orașului Băile Tușnad,conform Listei
de inventar-anexa nr.8 la Contractul de delegare nr.136/2009
II.Bunurile predate și preluate în administrare vor fi utilizate și exploatate conform prevederilor din Contractul
de delegare a Serviciului public nr.136/2009
III.Procesul verbal de predare-preluare a bunurilor constituie anexa nr.9 la Contractul de delegare a gestiunii și
face parte integrantă din acesta
Prezentul proces verbal a fost încheiat în 4 exemplare, câte două exemplare pentru fiecare parte contractantă.

Delegatar,
Primar,
Albert Tibor

Delegat,
S.C. Gospodărie Comunală Tușnad S.R.L,
Incze Tihamer Ferenc

Băile Tușnad,la 29 februarie 2016.
Președintele ședinței,
Colcer Ileana

