ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG

AVIZAT
SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind actualizarea Anexei nr.3 – “ Lista bunurilor din domeniul public și
privat al Orașului Avrig, concesionate către APĂ – CANAL SIBIU S.A.”,
conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare
cu Apă și de Canalizare
Primarul 0raşului Avrig.
Având in vedere:
- adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Asociația de Apă
Sibiu”,înregistrată
la
Primăria
orașului
Avrig
sub
nr.20.493/22.08.2019;
- HCL Avrig nr.84/150/2008 privind delegarea gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. Apă Canal
SA Sibiu;
- prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice
de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.9 / 15.05.2009;
- Decizia Consiliului de Administrație al Operatorului Regional APĂ
CANAL SIBIU S.A. nr.47/31.07.2019, prin care se aprobă propunerea
de casare a bunurilor de retur;
- Procesul – verbal de inventariere nr.6823/12.03.2019;
- raportul de specialitate nr.25.061 / 21.10.2019 întocmit de Direcția
economică și
referatul de aprobare nr.25.112/21.10.2019 al
primarului orașului Avrig, privind actualizarea Anexei nr.3 la
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor de Alimentare cu Apă și
de Canalizare nr.9 / 15.05.2009;
Ținând seama de prevederile:
- art.2, art.12 alin.(1) lit.e, art.20 alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind
serviciile de apa si de canalizare, cu modificări și completări;
- Legii nr.51/2006 a servicilor comunitare de utilități publice, cu
modificări și completări ulterioare.
- Ordinului nr.3471/2008 pentru aprobarea Normelor privind
reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate in
patrimoniul institutiilor publice;
În temeiul art.129, alin. (2) lit.d, alin.(7) lit.n, și art.196, alin.(1) lit.a din
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
PROPUN:
Art.1: Se aprobă casarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, constatate
ca fiind degradate sau nefolosite ca urmare a reabilitarilor realizate cu
finanțare din POS Mediu, prevăzute în anexa nr.1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă reevaluarea bunurilor cuprinse în anexa 3 “ Lista
bunurilor din domeniul public și privat al Orașului Avrig, concesionate către
APĂ – CANAL SIBIU S.A.”, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă actualizarea valorii concesiunii, de la valoarea de
39.356.348,94, la valoarea de 39.997.602,52.
Art.4: Se aprobă încheierea unui Act aditional la Contractul de Delegare
a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr.9 /
15.05.2009, care să cuprinda prevederile art. 1 – 3 din prezenta.
Art.5: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se insărcinează
Primarul orasului Avrig, Directia economică, Asociația de Apă Sibiu și S.C.
Apă Canal Sibiu S.A.
Art.6: Secretarul general al Orașului Avrig comunică prezenta hotărâre
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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