Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr.______/ 2021

România
Judeţul Harghita
Consiliul Judeţean

DATELE DE IDENTIFICARE
ale Sistemelor de alimentare cu apă în localitățile Arvăţeni, faza I și faza II , Hoghia faza I și faza II, Văleni și Cireșeni, comuna Feliceni judeţul Harghita

Denumirea bunului

Elementele de identificare (date de
individualizare administrativă şi tehnică,
descriptive, adresa actuală şi vecinătăţile)

1.8

Sistem de alimentare cu
apă în localitatea
Arvățeni comuna
Feliceni, județul Harghita
faza I și faza II

3000 m conductă de aducțiune , 800 m rețele
de distribuție , 2 buc rezervor de 25 m3 , un
cămin cu regulator de presiune , un hidrant de
incendiu și o cișmea stradală ( faza I+faza II)

1.8

Sistem de alimentare cu
apă în localitatea Hoghia
comuna Felicenii, județul
Harghita faza I și faza II

Nr. Codul de
crt. clasificare

1

2

3

4

Anul
dobândirii
Valoarea
sau, după
de inventar
caz dării
în lei
în
folosinţă

2011

Sistem de captare sursă de apă din 8 izvoare, 1
buc cămin colector, 1100 m conductă de
aducţiune, 4217 m conductă de distribuţie,
rezervor de 30 m3, 1 cămin subteran cu staţia
de clorinare, 1 cișmea stradală și 2 hidranți

2014

1.8

Sistem de alimentare cu
apă în localitatea Văleni
comuna Feliceni, județul
Harghita

2360 m conductă de distribuţie, 1 cișmea
stradală și 2 hidranți

2013

1.8

Sistem de alimentare cu
apă în localitatea
Cireșeni comuna
Feliceni, județul Harghita

Conducte de distribuție din rezervorul de
înmagazinare existent de 50 mc, din hidrant
suprateran, cămin PE 1500 și reductor de
presiune

Borboly Csaba
preşedinte

2009

Situaţia juridică actuală
Denumire act proprietate sau alte
acte doveditoare

183.637,89

Domeniul public al judeţului Harghita
Proces verbal de recepţie finală a
lucrării nr. 7992/2014

189.997,46

Domeniul public al judeţului Harghita
Procesele-verbale de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 25295/2012
și nr. 24752/2013 (faza I+ II),

49.489,89

Domeniul public al judeţului Harghita
Procesele-verbale de recepţie la
terminarea lucrărilor nr. 25296/2012
nr. 24753/2013
(faza I+II)

59.886,59

Domeniul public al judeţului Harghita
Proces verbal de recepţie finală a
lucrării nr. 24390/2012

Birta Antal
director general

