ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FĂLTICENI
CONSILIUL LOCAL
Nr. 4642 / 21.02.2020
Proiect
HOTĂRÂRE
privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente obiectivelor de
investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și “Extinderea și
reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni,
Vatra Dornei și Rădăuți”
Consiliul Local al municipiului Fălticeni, judeţul Suceava:
Având în vedere:
- referatul de aprobare al domnului primar, prof. Gheorghe-Cătălin Coman, înregistrat
la nr.4641 / 21.02.2020;
- procesul-verbal de predare-primire, înregistrat la nr. 15910 / 16.07.2019 încheiat între
reprezentanții S.C.ACET S.A.Suceava și ai Primăriei Municipiului Fălticeni cu privire la
obiectivele de investiții: Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni și
Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările
Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți;
- contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.
17/5013 din 13.04.2010;
În temeiul prevederilor Ordinului nr. 285 din 1 martie 2016 pentru aprobarea Metodologiei
privind transferul investiţiilor realizate din sursele de finanţare publice, în cadrul proiectelor de
investiţii aprobate prin contractele de finanţare aferente Programului operaţional sectorial
Mediu, ale gegii nr. 51/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 2861/2009
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. c, art. 136, alin. 10 și art. 139, alin. 3, lit. g
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1: Se aprobă preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente
obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și
“Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările
Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți”, prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2: Bunurile prevăzute în anena la prezenta hotărâre vor fi transmise în
administrarea operatorului regional S.C. ACET S.A.Suceava.

Art.3: Primarul municipiului Fălticeni, prin compartimentele de specialitate, va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INIŢIATOR
PRIMAR
prof.Gheorghe-Cătălin Coman
Avizat
Secretar general municipiu
jr.Mihaela Busuioc

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL FALTICENI
Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții
Nr. 4644/21.02.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur
aferente obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea
Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din
aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți”
Urmare a încheierii Procesului verbal de predare-primire, nr. 15910/16.07.2019 și nr.
12768/11.07.2019, încheiat între SC ACET SA Suceava și Municipiul Fălticeni privind
predarea - primirea a investiției, în valoare de 47.552.919,74 lei, realizate în municipiul
Fălticeni, în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” (POS-Mediu), ”Extinderea și
reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”, prin care operatorul
regional ACET SA Suceava predă către Municipiul Fălticeni :
1) Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni, în valoare de 44.512.134,
56 lei
2) Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările
Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți în valoare de 3.040.785,18 lei.
s-au predat/primit mijloace fixe aferente acestei investiții conform Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3
la procesul - verbal menționat.
În conformitate cu prevederile OUG 57/2019, reţelele de alimentare cu apă, staţiile de tratare
şi epurare a apelor uzate, construcţiile şi terenurile aferente, sunt proprietatea publică a UATului. Astfel, mijloacele fixe cuprinse în Anexele nr.1, nr.2 și nr.3 la procesul – verbal, aferente
investiției ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”,
vor deveni proprietate publică a municipiului Fălticeni.
De asemenea, în baza Contractului de Delegare de Gestiune Serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare, nr.17/5012/2010, acestea vor fi puse la dispoziția OPERATORULUI,
respectiv ACET SA Suceava, prin act adițional la Contract, în forma procesului-verbal de
predare-primire, conform Cap. II, art.7, și art.8 aliniat 4, art.10 aliniat 7 și 8 din Contractul de
Delegare de Gestiune.
În acest context, este necesară adoptarea unei hotărâri privind includerea în
patrimoniul public al municipiului Fălticeni, conform anexelor la Procesului verbal de predareprimire, nr. 15910/16.07.2019 și nr. 12768/11.07.2019 încheiat între SC ACET SA Suceava și
Municipiul Fălticeni.
Direcția de Urbanism și Disciplina în Construcții
Ing. Flavius Andrei Gagiu

Compartiment administrarea domeniului public/privat
Insp. Valeria Hărmănescu

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
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PRIMAR
Nr. 4641 / 21.02.2020
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur
aferente obiectivelor de investiții “Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea
Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din
aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți”
În conformitate cu prevederile OUG 57/2019, reţelele de alimentare cu apă, staţiile de tratare
şi epurare a apelor uzate, construcţiile şi terenurile aferente, sunt proprietatea publică a UATului.
Urmare a finalizării investiției în cadrul Programului Operațional Sectorial ”Mediu” (POSMediu), ”Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Suceava”, s-a
încheiat Procesul verbal de predare-primire, nr. 15910/16.07.2019 și nr. 12768/11.07.2019,
încheiat între SC ACET SA Suceava și Municipiul Fălticeni privind predarea - primirea a
investiției, în valoare de 47.552.919,74 lei, realizate în municipiul Fălticeni, prin care
operatorul regional ACET SA Suceava predă către Municipiul Fălticeni :
3) Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni, în valoare de 44.512.134,
56 lei
4) Extinderea și reabilitarea de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările
Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei și Rădăuți în valoare de 3.040.785,18 lei.
Prin semnarea procesului-verbal de predare-primire, s-au predat/primit mijloace fixe aferente
acestei investiții conform Anexelor nr.1, nr.2 și nr.3.
Astfel, municipiul Fălticeni își însușește dreptul de proprietate publică asupra mijloacelor fixe
cuprinse aferente investiției urmând ca, în baza Contractului de Delegare de Gestiune
Serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.17/5012/2010, acestea vor fi puse la
dispoziția OPERATORULUI, respectiv ACET SA Suceava, prin act adițional la Contract, în
forma procesului-verbal de predare-primire, conform Cap. II, art.7, și art.8 aliniat 4, art.10
aliniat 7 și 8 din Contractul de Delegare de Gestiune.
Față de cele expuse, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind
preluarea în patrimoniul public a bunurilor de retur aferente obiectivelor de investiții
“Reabilitarea stației de epurare din aglomerarea Fălticeni“ și “Extinderea și reabilitarea
de captare și a stațiilor de tratare apă din aglomerările Suceava, Fălticeni, Vatra Dornei
și Rădăuți”, conform anexelor la Procesului verbal de predare-primire, nr. 15910/16.07.2019
și nr. 12768/11.07.2019, încheiat între SC ACET SA Suceava și Municipiul Fălticeni.
INITIATOR,
PRIMAR
Prof. Gheorghe Cătălin Coman

