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MODEL PROTOCOL DE PREDARE –PRIMIRE

a obiectivului de investiții :
„Sistemul de alimentare cu apă în localitatea Recea”, faza I și faza II
PREAMBUL :
Prezentul Protocol are obiectul predarea - primirea obiectivului de investiții: Sistemul de alimentare
cu apă în localitatea , Firtușu, Păuleni comuna Tulgheș, judeţul Harghita și este încheiat între județul
Harghita prin Consiliul Județean Harghita în calitate de predător și comuna Tulgheș prin Consiliul
local al comunei Tulgheș în calitate de primitor.
La întocmirea prezentului Protocol de predare –primire s-a avut în vedere prevederile următoarelor
acte normative :
- Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ ;
- Hotărârea Consiliul local al comunei Tulgheș nr. 42/2020 privind solicitarea transmiterii
Sistemului de alimentare cu apă a localității Recea comuna Tulgheș din domeniul public al Județului
Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș , Județul Harghita;
- Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. ___/2021 privind transmiterea Sistemului de
alimentare cu apă a localității Recea faza I și faza II, comuna Tulgheș , Județul Harghita din domeniul
public al Județului Harghita în domeniul public al comunei Tulgheș, Județul Harghita;
Părțile:
JUDEŢUL HARGHITA prin CONSILIUL JUDEŢEAN HARGHITA, str. Libertăţii nr. 5, judeţul Harghita, CIF
4245763, reprezentat de Comisia de predare numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean
Harghita nr. 485/2016 în următoarea componenţă:
Birta Antal – director general – Direcția generală patrimoniu - președinte
Mihály Csaba - consilier Direcția generală economică membru
Máthé Árpád – consilier Direcția generală patrimoniu – membru
Bardocz Mária – consilier Direcția generală patrimoniu - membru
Bara Lenke - consilier Direcția generală patrimoniu - membru
în calitate de predător,
şi
COMUNA TULGHEȘ PRIN CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TULGHEȘ, cu sediul în localitateaTulgheș ,
nr. 339, judeţul Harghita, tel. 0266/338107 cod fiscal 4245933, cont nr.
RO04TREZ35724510220XXXXX deschis la Trezoreria Borsec, reprezentat de comisia numită prin
Dispoziția primarului comunei Tulgheș nr. ___/2021, în următoarea componenţă:
____________________
____________________
____________________
în calitate de primitor
au procedat la predarea - primirea Obiectivului.

Obiectivul au fost realizate în cadrul programelor “Realizarea sistemelor de alimentare cu apă

şi de canalizare menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în
perioada 2008-2012” (faza I ) și a „Realizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare
menajeră în localităţile din judeţul Harghita care au sub 300 de locuitori în perioada 2013-2016,
(faza II) au fost recepționate cu Procesele-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor nr.
25298/2012 și 9243/2016 și au următoarele caracteristici tehnice : 7200 m conducte de distribuție,
1 buc. cişmea stradală, 2 buc. hidrant supraterani;
Documentațiile tehnico – economice pe etape de proiectare aferentă Obiectivelor, se găsesc depuse
la Cartea Construcțiilor care au fost întocmite în conformitate cu prevederile Regulamentului de
recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora aprobat prin H.G. nr. 273/1994 cu
modificările și completările ulterioare. Cartea construcțiilor reprezintă părți componente prezentei
Protocol care vor fi predate la data semnării acesteia.
Obiectivul Sistem de alimentare cu apă în localitatea Recea a fost luat domeniul public al județului
Harghita în anul 2014 și are valoare de inventar: 226.388,34 lei
Față de cele de mai sus părțile constată că sunt îndeplinite în totalitate prevederile legale ce privesc
predarea – primirea obiectivului de investiții : „Sistem de alimentare cu apă în localitatea Recea”,
comuna Tulgheș, judeţul Harghita.
La data semnării prezentului Protocol primitorul preia în folosință totalitatea construcțiilor și
instalațiilor ce compun Obiectivele cu respectare condițiilor din prezentul Protocol .
Prezentul Protocol de predare primire a fost încheiat în 3 (trei) exemplare din care 2 (două)
exemplare revin Predătorului și un exemplar Primitorului .
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