ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E A Nr._____/2010
privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi
din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a
comunei Dragomireşti şi în administrarea consiliului local a sistemului
de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare

având în vedere :
- dispoziţiile art. 2 alin.(3) din Hotărârea de Guvern nr.687/1997 privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor
programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă
a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în
intravilanul localităţilor rurale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
nr.1853/2002 şi ale Normelor metodologice de aplicare;
- Convenţia privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor,
Construcţiilor şi Turismului şi ale Consiliului judeţean Vaslui, privind realizarea
Programului Guvernamental de alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat
prin Hotărârile Guvernului nr.687/1997 şi nr.1036/2004, înregistrată sub nr.657/R –
1/13.05.2005 şi 2507/25.05.2005;
- procesele - verbale de predare - primire a obiectivelor de investiţii
„Alimentarea cu apă a localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii, comuna
Dragomireşti, înregistrate sub nr.9846/GS/01.10.2009 şi nr. 7909/21.10.2009;
- avizul Ministerului Dezvoltării, Regionale şi Turismului, nr.45/RI /
18.02.2010.
- dispoziţiile art.3 alin.(4), art.7, lit.b) şi art.12 alin. (1) şi (2) din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
şi completările ulterioare ;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunei
Dragomireşti şi în administrarea Consiliului local al comunei Dragomireşti a
obiectivului de investiţii-sistem de alimentare cu apă - identificat potrivit anexei nr.1,

realizat din sumele primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în conformitate cu
prevederile art.2, alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr.687/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art.2. – Exploatarea, în perioada de garanţie de 2 ani până la recepţia finală a
sistemului de alimentare cu apă prevăzut la art.1, se va asigura în conformitate cu
prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2004.
Art.3. – Direcţia tehnică a Consiliului judeţean Vaslui va asigura îndeplinirea
obligaţiilor şi a răspunderilor ce revin consiliului judeţean, în perioada de garanţie, ca
parte în Convenţia încheiată cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor, ca investitor.
Art.4. – Predarea-preluarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face
pe bază de proces verbal prevăzut în anexa nr.2 care se încheie în termen de 15 zile
de la aducerea la cunoştinţă publică între părţile interesate.
Art.5. - Anexele nr. 1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Copie după prezenta hotărâre se va transmite Consiliului local al comunei
Dragomireşti.

Vaslui, ____februarie 2010

PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile

Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

A N E X A Nr.1
la Hotărârea Nr.____/2010

L I S T A
cu obiectivul de investiţii care trece din proprietatea publică a
judeţului Vaslui în proprietatea publică a comunei
Dragomireşti
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului
de investiţii

0.

1.

1.
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a localităţilor
Dragomireşti şi Poiana
Pietrii”, comuna
Dragomireşti, judeţul
Vaslui

Persoana
juridică
de la care
trece
2.

Persoana
juridică
la care trece

Caracteristici tehnice

3.

4.

Judeţul
Vaslui
Consiliul
judeţean

Comuna
Dragomireşti
Consiliul
local

- pus în funcţiune: 12.12.2008
1. Sistemul de alim. cu apă cu valoare
declarată:1 376 613 USD, compus din:
- 2 puţuri forate;
- 2 electropompe;
- staţie de pompare;
- staţie de tratare;
- aducţiune:2 600 m;
- rezervor: 200 mc.
- staţie repompare;
- reţea de distribuire: 6 700 m.
2. Racordul de alimentare cu energie
electrică - 359 029,59 lei cofinanţare
C.J.

A N E XA Nr. 2
la Hotărârea nr. ...............2010
CONSILIUL JUDEŢEAN
VASLUI
Nr……………..…………………….

CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DRAGOMIREŞTI
Nr. …………….……………….

PROCES VERBAL DE PREDARE – PRIMIRE
al obiectivului de investiţie „ Alimentare cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti judeţul
Vaslui”
în vederea evidenţierii acestuia în proprietatea publică a
Consiliului Local al comunei Dragomireşti.
PREAMBUL:
Prezentul Proces Verbal de predare – primire a Obiectivului de
investiţie „ Alimentare cu apă a localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii
comuna Dragomireşti judeţul Vaslui” realizat în baza H.G. nr. 687/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare „Obiectiv”, este
încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de Investitor, denumit în
continuare „PREDĂTOR”, şi Consiliul Local al comunei Dragomireşti, în
calitate de proprietar, denumit în continuare „PRIMITOR”.
Obiectul prezentului Proces Verbal îl reprezintă preluarea Obiectivului
de investiţie PRIMITORULUI, în aplicarea prevederilor art. 2 alin. (3) din H.G.
687 /1997, cu modificările şi completările ulterioare şi a hotărârii Consiliului
Judeţean Vaslui nr...................2010
Prezentul Proces Verbal reprezintă actul juridic care stă la baza
evidenţierii Obiectivului şi a valorii acestuia în proprietatea publică a
PRIMITORULUI şi este întocmit în conformitate cu următoarele acte
normative:

• H.G. nr. 687 /1997 privind contractarea şi garantarea de către
Guvern a unor credite pentru realizarea unor Programe
Guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu
apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea
infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 523/1998;

• H.G. nr. 888 / 1999 pentru modificarea H.G. nr. 687 /1997, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 533/1999;

• O.G. nr. 28 /2000 privind unele măsuri pentru accelerarea derulării
creditelor garantate de Guvern în baza H.G. nr. 687 /1997, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41/2000;

• Ordinul Ministrului nr. 851 / 05.06.2001 pentru numirea Comisiei de
Avizare a documentaţiilor tehnico-economice pe etape de proiectare a
obiectivelor de investiţii finanţate prin creditul extern aprobat prin H.G.
nr. 687 /1997;

• Ordinul Ministrului nr. 1853 / 11.11.2002 privind organizarea
recepţiilor la obiectivele de investiţii de alimentare cu apă la sate şi

locuinţe sociale realizate în conformitate cu H.G. nr. 687/1997 şi
măsurile necesare a fi luate în perioada de garanţie a lucrărilor;

• Dispoziţia nr. 1 / 22.11.2002 a Secretarului de Stat al Ministerului
Transporturilor Construcţiilor şi Turismului privind aplicarea Ordinului
Ministrului nr. 1853 /11.11.2002;

• Contractul nr. 1/1998 încheiat între fostul MLPAT şi Antreprenorul
SOLEL BONEH INTERNAŢIONAL-TAHAL J.V., împreună cu Actele
adiţionale la Contract, care fac parte integrantă din acesta;

• Actele normative aflate în vigoare la data încheierii prezentului Proces
Verbal de predare – primire care reglementează realizarea obiectivelor
de investiţii, calitatea lucrărilor executate, recepţia la terminarea
lucrărilor şi recepţia finală a obiectivelor de investiţii, evidenţierea în
proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale a obiectivelor de
investiţii realizate din surse de finanţare asigurate din fondurile statului.

• Procesul verbal de predare – primire nr. 984/GS/01.10.2009 /
7909/21.10.2009 a obiectivului de investiţii „ Alimentare cu apă a
localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti judeţul
Vaslui” încheiat
între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei în calitate de investitor,
succesorul de drept al fostelor ministere M.L.P.A.T.,
M.L.P.T.L.,M.T.C.T. şi M.D.L.P.L., denumit în continuare ,,

PREDĂTOR” şi Consiliul Judeţean Vaslui, denumit în continuare ,,
PRIMITOR” .

PĂRŢILE:

Consiliul Judeţean Vaslui, în calitate de PREDĂTOR, reprezentat
prin:
- Domnul Mihalachi Vasile, Preşedinteile Consiliului Judeţean Vaslui şi
doamna Safir Ecaterina, şef birou contabilitate
şi,
Consiliul Local al Comunei Dragomireşti, în calitate de PRIMITOR,
reprezentat prin
- Domnul primar Turcu Aurel al comunei Dragomireşti
- Doamnul contabil Popescu Mrian a primăriei Dragomireşti am
procedat la predarea - primirea Obiectivului,, Alimentare cu apă a localităţilor
Dragomireşti şi Poiana Pietrii comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui”.
1. Obiectivul de investiţie a fost realizat în baza:
- Contractului nr. 1 / 1998, încheiat de Ministerul Transporturilor
Construcţiilor şi Turismului, cu Antreprenorul SOLEL BONEH TAHAL J.V., şi cuprinde: 2 puţuri forate, 2 electropompe, staţie de
pompare, staţie de tratare, aducţiune 2 600 ,m rezervor 200 mc.
staţie repompare, reţea de distribuire 6 700 m. aşa cum sunt
descrise în cadrul Proiectului Tehnic în corelare cu Notele de
fundamentare şi renunţare.
- Contract de racordare nr. 2226/12.12.2008 încheiat de Consiliul
Judeţean Vslui cu E.ON Moldova S.A. – C.R. Vaslui pentru racord
de Alimentare cu energie cu energie electrică la Staţia de captare şi
staţie de clorare în baza avizului tehnic de racordare nr. 17 064 /
12.08.2008.
- Contract de racordare nr. 1412/08.10.2008 încheiat de Consiliul
Judeţean Vslui cu E.ON Moldova S.A. – C.R. Vaslui pentru racord
de Alimentre cu energie cu energie electrică la Staţia de pompare
Booster în baza avizului tehnic de racordare nr. 17 065 / 12.08.2008.

2. Terenurile pe care sunt amplasate componentele sistemului de
alimentare cu apă au fost date în folosinţă gratuită, pentru toată perioada
existenţei instalaţiilor, de către autorităţile administraţiei publice locale, în
conformitate cu Actele de punere în folosinţă ataşate la prezentul Proces
Verbal de predare – primire.
3. Proiectul tehnic a fost aprobat de Comisia de Avizare numită prin
Ordinul Ministrului nr. 575/2004, în , în şedinţele nr. 224 din 26.02.2008.
4. Documentaţia tehnico – economică pe etape de proiectare aferentă
Obiectivului se găseşte la Cartea Construcţiei.
5. Totalitatea lucrărilor executate sunt conforme prevederilor Proiectului
tehnic aprobat de Investitor.
6. Valoarea totală a Obiectivului rezultată din Situaţia de plată cumulativă
depusă la Cartea Construcţiei, confirmată de PRIMITOR şi aprobată de
PREDĂTOR, este echivalentul în lei a 1 376 613 USD, calculat la cursul BNR
de la data evidenţierii Obiectivului în patrimoniul public al PRIMITORULUI.
7. La valoarea totală a Obiectivului, care cuprinde lucrările executate
conform Contractului încheiat cu Antreprenorul, se adăuga şi valoarea
utilităţilor de Alimentare cu energie electrică executate şi recepţionate distinct
de către C. J. Vaslui în sumă de 359 029,59 lei
8. Recepţia la terminarea lucrărilor executate în cadrul Contractului
încheiat cu Antreprenorul a fost realizată de Comisia de recepţie la
terminarea lucrărilor, numită prin Dispoziţia Secretarului de Stat al
Ministerului Transporturilor Construcţiilor şi Turismului nr. 95/08.12.2008 care
a hotărât admiterea recepţiei, iar pentru de Alimentare cu energie electrică a
obiectivului cu procesele verbale de recepţie nr.40/04.02.2009 şi
41/04.02.2009.
9. Cartea Construcţiei aferentă Obiectivului a fost întocmită în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 273/1994 şi se găseşte în posesia
PRIMITORULUI.
10. Instrucţiunile de întreţinere şi exploatare ale Obiectivului, întocmite
în conformitate cu O.M. nr. 1853/2002, au fost predate PRIMITORULUI.
11.Exploatarea sistemului în perioada de garanţie, va fi asigurată de
către S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI.
12. Obiectivul a fost pus în funcţiune la data de 12.12.2008 şi se află în
perioada de probă a condiţiilor de exploatare.
13. PREDĂTORUL se obligă ca în perioada de garanţie să-şi exercite
în totalitate drepturile şi să îndeplinească obligaţiile ce rezultă din aplicarea
Ordinului Ministrului nr. 1853/2002 şi a altor prevederi normative în vigoare
care se referă la calitatea de Investitor.
14. PRIMITORUL confirmă că a luat cunoştinţă de prevederile
Contractului nr. 2/1998 încheiat cu Antreprenorul SOLEL BONEH
INTERNAŢIONAL-TAHAL J.V de prevederile Ordinului Ministrului Lucrărilor
Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr. 1853/2002 şi de Dispoziţia nr. 1/2002
a Secretarului de Stat al MLPTL, pe care se obligă să le îndeplinească, în
totalitate, pe toată perioada garanţiei lucrărilor. PRIMITORUL se obligă, de
asemenea, ca în termen de 30 de zile de la data semnării prezentului Proces
Verbal să îndeplinească formalităţile de evidenţiere în proprietatea publică şi

patrimoniul propriu ale acestuia a Obiectivului realizat din sumele primite cu
titlu definitiv şi nerambursabil, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (3) din
H.G. nr. 687 / 1997, cu modificările ulterioare.
15. Faţă de cele de mai sus, părţile constată că sunt îndeplinite în
totalitate prevederile legale ce privesc predarea – primirea Obiectivului de
investiţie „Alimentare cu apă a localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii
comuna Dragomireşti , judeţul Vaslui ” cu menţiunea că sumele utilizate
pentru acest obiectiv sunt primite cu titlu definitiv şi nerambursabil.
16. După îndeplinirea formalităţilor de predare – primire şi evidenţiere în
proprietatea publică a PRIMITORULUI, acesta preia în deplină proprietate şi
folosinţă totalitatea construcţiilor şi instalaţiilor ce compun Obiectivul, cu toate
drepturile şi obligaţiile ce rezultă din calitatea de proprietar şi cu respectarea
condiţiilor din prezentul Proces Verbal.
Până la expirarea perioadei de garanţie, drepturile şi obligaţiile
PRIMITORULUI, în calitate de proprietar, se menţin, faţă de Investitor, şi
în situaţia transmiterii către terţe persoane a dreptului de administrare,
concesiune sau închiriere asupra Obiectivului.
Prezentul Proces Verbal, a fost încheiat în 4 (patru) exemplare de egală
valoare juridică, din care câte 2 (două) exemplare revin PREDĂTORULUI şi
PRIMITORULUI .
Din partea
Consiliului Judeţean VASLUI
PREŞEDINTE
Mihalachi Vasile
Şef birou contabilitate
Safir Ecaterina

Din partea
Consiliului Local Dragomireşti
PRIMAR
Turcu Aurel

Contabil
Popescu Marian

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi din administrarea Consiliului judeţean
Vaslui în proprietatea publică a comunei Dragomireşti şi în
administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apă,
realizate în conformitate cu prevederile H.G. nr.687/1997, cu modificările
ulterioare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
La data de 12.12. 2008 a fost pus în funcţiune obiectivul de investiţii „Alimentare cu
apă a localităţilor Dragomireşti şi Poiana Pietrii”, comuna Dragomireşti, judeţul
Vaslui ” în valoare de 1 376 613 USD realizat cu sume primite cu titlu definitiv şi
nerambursabil în conformitate cu prevederile art.2 din H.G. nr.687/1997 privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor
programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă
a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în
intravilanul localităţilor rurale, cu modificările ulterioare. Predarea-primirea acestora
s-a făcut la data de 21 octombrie 2009 conform proceselor verbale încheiate între
reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor şi ai
Consiliului judeţean Vaslui. Potrivit art.2 alin.(3) din H.G. nr.687/1997 şi ale art.8 din
Ordinul nr.1853/2002 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,
după efectuarea recepţiilor la terminarea lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data
îndeplinirii tuturor măsurilor stabilite de comisiile de recepţie, obiectivele realizate şi
bunurile achiziţionate din sumele primite cu titlu definitiv nerambursabil se vor
evidenţia, în perioada de garanţie, în proprietatea publică a unităţilor administrativ
teritoriale titulare ale convenţiilor încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei.
Prin urmare, raportându-ne şi la prevederile art.7, lit.b) din Legea
nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările
ulterioare, obiectivele de investiţii menţionate mai sus vor trebui evidenţiate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui. Deşi acestea sunt de interes local şi în
concluzie, ar trebui evidenţiate în proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale ale căror beneficiari sunt comunităţile respective, raţionamentul pe care îl
invocă Normele metodologice anexă la Dispoziţia nr.1/2002 a Secretarului de Stat al
Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru ca aceste
obiective să fie evidenţiate, pe perioada garanţiei, în proprietatea publică a judeţului,
îl constituie faptul că autorităţile publice de la nivelul comunelor nu sunt persoane
juridice parte în contractele încheiate de Investitor cu Antreprenorii şi nici în

Convenţia intervenită între Investitor şi Consiliul judeţean. Cu toate acestea, în
situaţia în care consiliul judeţean consideră oportună evidenţierea sistemelor de
alimentare cu apă în patrimoniul public al consiliilor locale aceasta se poate face cu
acordul Investitorului.
Cum un asemenea demers îl consider oportun şi având în vedere acordul
Investitorului transmis cu adresa nr. 45/RI/18.02.2010 vă propun ca sistemul de
alimentare cu apă din localitatea Dragomireşti să fie evidenţiat, pe perioada de
garanţie de 2 ani, în patrimoniul public al consiliului local respectiv, urmând ca după
recepţia finală să rămână în acelaşi patrimoniu.
Pe perioada de garanţie consiliul judeţean, ca parte în Convenţie, urmează să-şi
execute obligaţiile şi să-şi asume responsabilităţile cu privire la asigurarea,
„condiţiilor normale de exploatare” în înţelesul Normelor menţionate, acestea
neputând fi transmise consiliilor locale.
Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă va fi asigurată de
către S.C. „ AQUAVAS ” S.A. Vaslui prin încheierea de contracte de prestări
servicii, aşa cum a fost stabilit prin Hotărârea nr.92/2004 a consiliului judeţean.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de
hotărâre în forma în care v-a fost prezentat.

P R E Ş E D I N T E,
Mihalachi Vasile

