
JUDE UL MARAMURE
CONSILIUL JUDE EAN

ROMÂNIA

HOT RÂRE
privind retragerea dreptului de administrare a comunei Dumbr vi a asupra investi iei

 “Alimentarea cu ap  a comunei Dumbr vi a cu satele apar in toare”
i aprobarea transmiterii dreptului de administrare c tre operatorul SC „VITAL” SA Baia Mare

Având în vedere prevederile art. 20 privind delegarea gestiunii serviciilor de utilit i publice din Legea
241/2006  privind serviciul de alimentare cu ap i canalizare, Expunerea de motive a Pre edintelui Consiliului
Jude ean Maramure , Referatul Direc iei Tehnice i Investi ii i avizul favorabil al comisiei juridice i de
disciplin ;

În baza art. 10, art. 36 alin. (7) lit. c) si art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administra iei
publice locale, republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare;

Consiliul jude ean Maramure , adopt  prezenta

HOT RÂRE
Art.1. Se aprob  retragerea dreptul de administrare a comunei Dumbr vi a pentru investi ia

„Alimentarea cu ap  a comunei Dumbr vi a cu satele apar in toare Chechi , C rbunari, indresti, Rus i
Ungura ” realizat  de Consiliul Jude ean Maramure  în cadrul Programului „Sisteme de alimentare cu ap  în
zonele rurale”, începând cu data de 15 septembrie 2010.

Art.2. Se aprob  transmiterea dreptului de administrare c tre operatorului regional S.C. VITAL S.A.
Baia Mare a investi iei „Alimentarea cu ap  a comunei Dumbr vi a cu satele apar in toare Chechi , C rbunari,

indre ti, Rus i Ungura ” realizat  de Consiliul Jude ean Maramure  în cadrul Programului „Sisteme de
alimentare cu ap  în zonele rurale”.

Art.3..Lista bunurilor din domeniul public al Consiliul Jude ean aferente investi iei   din sistemului
public de alimentare cu ap  pentru comuna Dmbravi a i satele apar in toare Dumbr vi a, Chechi , C rbunari,

indre ti, Rus i Ungura , este cuprins  în  Anexa nr. 1 care face parte integrant  din prezenta hot râre.
Art.4. Prezenta hot râre se va publica în Monitorul oficial al jude ului i se comunic :

- Institu iei Prefectului - jude ul Maramure ;
- Direc iei Juridice i Administra ie Public ;
- Direc iei Tehnice i Investi ii;
- Direc iei Patrimoniu i Logistic ;
- Compartimentului de preg tire a edin elor i rela ii cu consilierii;
- Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitara ADI-Maramure ;
- Operatorului regional SC Vital SA Baia Mare;
- Consiliului local Dumbravi a .

Prezenta hot râre a fost adoptat  în unanimitate de voturi în edin a ordinar  a Consiliului jude ean
Maramure  din data de 7 septembrie 2010. Au fost prezen i 35 de consilieri jude eni (total consilieri jude eni -
35).

PRE EDINTE,
Mircea Man

Contrasemneaz
SECRETAR AL JUDE ULUI

                                                                                                                     Dumitru Dumu a
Baia Mare, 7 septembrie 2010
Nr. 149



CONSILIUL JUDE EAN MARAMURE

             Anexa
la Hot rârea CJ MM

      nr. 149 din 7 septembrie 2010

Lista bunurilor  concesionate din domeniul public al Consiliului Judetean Maramures privind investitia
“Alimentarea cu apa in comuna Dumbravita si satele apartinatoare”din cadrul Programului MDLPL “

Sisteme de alimentare cu apa in zonele rurale

Nr crt Obiectiv de investitie Elemente de identificare
Anul darii

in
 folosinta

Valoare de
inventar-lei- Situatia juridica

1
Alimentare cu apa
com. Dumbravita
- sat Dumbravita

Aductiune 10.164 m
Distributie   6.563 m

Rezervor 250 mc;15 mc
Statie pompare1 buc

Cismele stradale 27 buc
Statie de clorare 1 buc

2003 2.694.741,95
HG nr.687/97

HCL nr.11/2004
HCJ nr.28/2004

2
Alimentare cu apa
com. Dumbravita
- sat  Carbunari

Aductiune 2.950 m
Distributie   7.428 m

Rezervor 150 mc
Statie pompare1 buc

Cismele stradale 29 buc

2003 883.234,66
HG nr.687/97

HCL nr.11/2004
HCJ nr.28/2004

3

Alimentare cu apa
com. Dumbravita

- sat  Rus
- sat Sandersti
- sat Unguras

Aductiune 2.786 m
Distributie   15.732 m

Rezervor 500 mc
Cismele stradale 29 buc

2003 1.861.527,46
HG nr.687/97

HCL nr.11/2004
HCJ nr.28/2004

4
Alimentare cu apa
com. Dumbravita

- sat  Chechis

Aductiune 2.612 m
Distributie   7.539 m

Rezervor 250 mc
Cismele stradale 34 buc

2004 892.061,04
HG nr.687/1997
HCJ nr.11/2004
HCJ nr.65/2004


