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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMAR-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

DISPOZIŢIA  NR. 243

din 30.09.2019

privind constituirea comisiei de predare în gestiune delegată a bunurilor aferente sistemului de 

alimentare cu apă și canalizare menajeră care au făcut obiectul investiției ,,Sistem de alimentare 

cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș" către S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Târgu-Mureș

Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

Având în vedere:

- adresa S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu-Mureș nr. 215012/10.09.2019, înregistrată la 

Primăria comunei Beica de Jos sub nr. 3646/11.09.2019, cu privire la procedura de predare în 

gestiune delegată a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră 

care au făcut obiectul investiției ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna 

Beica de Jos, județul Mureș", respectiv documentul de desemnare a comisiei de predare din 

partea U.A.T., care va coordona predarea bunurilor în gestiune delegată, din partea autorității 

administrației publice locale; 

- procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 4057/17.10.2018 privind execuția 

lucrărilor de construcții aferente investiției ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în 

comuna Beica de Jos, județul Mureș";

- Hotărârea Consiliului Local nr. 21/2014 privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos 

la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”;

- Contractul de delegare a gestiunii  „Contractul de delegare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/2010”;

- prevederile art. 10 și art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
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- prevederile art. 17, art. 18 alin. (2), art. 21-24 și art. 42 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 

privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

- prevederila H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, 

actualizat;

- prevederile art. 286 alin. (4), art. 590 litera b) și ale art. 592 din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 155 alin. (1) litera d) și e), alin. (5) litera a), art.196 alin. (1) litera b) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

d i s p u n e :

Art.1. Se constituie comisia de predare în gestiune delegată a bunurilor aferente sistemului 

de alimentare cu apă și canalizare menajeră care au făcut obiectul investiției ,,Sistem de 

alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș", către S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Târgu-Mureș, în următoarea componenţă:

- Preşedinte:    - Moldovan Maria - primarul comunei         

- Membrii:       - Fabian Laszlo - viceprimarul comunei

- Cerăceanu Gyongyi Iudid - consilierul primarului

- Ilieș Aurelia - inspector asistent

- Brașovean Silvia - consilier principal

                           - Suciu Traian - consilier principal

                           - Iacob Nicolae - șofer

      - Secretarul comisiei: Pop Silvestru-Vasile - secretarul comunei 

Art.2. Comisia își va desfășura activitatea începând cu data emiterii prezentei dispoziții și 

până la finalizarea întregului proces de predare și preluare în gestiune delegată a bunurilor 

aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare menajeră care au făcut obiectul investiției

,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș", 

către S.C. Compania Aquaserv S.A. Târgu-Mureș, în conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare și prevederile contractului de delegare a gestiunii.  

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Târgu-Mureș, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 



3

persoanelor nominalizate la art. 1, se afişează și se va aduce la cunoștință publică prin publicarea 

pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro. 

                                    PRIMAR,

                               Moldovan Maria                                                AVIZAT DE LEGALITATE     

        SECRETAR,

                                                                                                              Pop Silvestru-Vasile

http://www.primariagornesti.ro/



