ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA Nr._____/2021
privind transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza
II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul
Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Feliceni,
Județul Harghita
Consiliul Judeţean Harghita;
Având în vedere Referatul de aprobare nr._____/2021 iniţiată de preşedintele Borboly
Csaba la propunerea Direcţiei generale patrimoniu privind transmiterea Sistemelor de
alimentare cu apă a localităților Arvăţeni, faza I și faza II, Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I
și faza II și Cireșeni, comuna Feliceni, judeţul Harghita din domeniul public al Județului
Harghita în domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita, Raportul de specialitate
nr. _____/2021 al Direcţiei generale economice, Raportul de specialitate nr. _____/2021 al
Direcţiei generale administraţie publică locală, Raportul de specialitate nr. _____/2021 al
Direcţiei generale tehnice și Hotărârea Consiliului Local al comunei Feliceni nr. 57/2020
privind solicitarea transmiterii Sistemelor de alimentare cu apă a localităților Arvățeni,
Hoghia, Văleni, Cireșeni comuna Feliceni din domeniul public al Județului Harghita în
domeniul public al comunei Feliceni, Județul Harghita și Procesul verbal de afișare nr.
_____/2021 .
Luând în considerare avizele favorabile al Comisiei juridice și administrație publică și
al Comisiei economice și investiții;
În conformitate cu prevederile art. 294 alin. (2), alin (4)- (15), art. 286 alin. (4) și art.
289 alin (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, ale art. 858 și 859 din Legea nr. 287/2009 privind
Codul Civil, republicat cu modificările și completările ulterioare, ale art. 7 din Legea nr.
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările
și completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. c) coroborat cu alin. (5) lit. q)
respectiv art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă transmiterea Sistemelor de alimentare cu apă a localităților
Arvăţeni, faza I și faza II , Hoghia faza I și faza II, Văleni faza I și faza II și Cireșeni, comuna
Feliceni, județul Harghita din domeniul public al Județului Harghita în domeniul public al
comunei Feliceni, județul Harghita, având datele de identificare prevăzute în Anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2. Predarea – preluarea Sistemului de alimentare cu apă, prevăzute la art. 1 se
face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în forma prezentată în Anexa nr. 2,
care face parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 3. (1) Începând cu data intrării în vigoare prezentei hotărâri, se revocă dreptul de
administrare al Consiliului local al Comunei Feliceni asupra Sistemului de apă în localitatea
Arvățeni faza i și faza II, comuna Feliceni, județul Harghita .
(2) Se aprobă rezilierea Contractului de administrare nr. 14492/2012, încheiat între Județul
Harghita şi Comuna Feliceni având ca obiect darea în administrare pentru o durată de 49 ani
a Sistemului de apă din Arvățeni, comuna Feliceni, județul Harghita.
(3) Se mandatează preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, domnul Borboly Csaba, cu
semnarea actelor de reziliere al Contractului de administrare nr. 14492/2012.
Art. 4. Începând cu data intrării în vigoare prezentei hotărâre, se modifică anexa nr. 1
a Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 61/2018 privind însușirea Inventarului actualizat
ale bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Harghita .
Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia
generală patrimoniu în colaborare cu Direcţia generală economică sub coordonarea
preşedintelui Borboly Csaba.
Art. 6. Hotărârea se comunică de către Direcția generală administrație publică locală Compartimentul Cancelaria Consiliului Judeţean Harghita: domnului preşedinte Borboly
Csaba, Direcţiei generale tehnice, Direcţiei generale economice, Direcţiei generale
patrimoniu din cadrul Consiliului Judeţean Harghita, Consiliului Local al comunei Feliceni,
jud. Harghita, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita.
Miercurea Ciuc , _______ 2021.
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Prezentul proiect de hotărâre a fost iniţiat de către preşedintele Borboly Csaba, la
propunerea Direcţiei generale patrimoniu.
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