
                 ROMÂNIA PRIMAR
        JUDEŢUL COVASNA KISGYÖRGY SÁNDOR

                   
     COMUNA VALEA CRIŞULUI
             CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 72/2019
privind actualizarea valorii de inventar a Sistemului de alimentare cu apă al

comunei Valea Crișului

Consiliul Local al comunei Valea Crişului, judeţul Covasna,
Întrunit în şedinţă publică ordinară în data de 16.12.2019 

analizând  Expunerea  de  motive  a  Primarului  comunei  Valea  Crişului  privind  actualizării
actualizarea valorilor de inventar a Sistemului de alimentare cu apă al comunei Valea Crişului. 

Având în vedere prevederile:
- art.287 lit ”b”şi art 290 din O.U.G nr 57/2019 privind Codul Administrativ
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  59/2011  privind  însuşirea
inventarului  care  alcătuiesc  domeniul  public  al  comunei  Valea  Crişului,  cu  modificările  şi
completările ulterioare
- anexei nr 14 din HGR nr 495/2010 pentru modificarea şi completarea  Hotărârea Guvernului
nr.  975/2002 privind  atestarea  domeniului  public  al  judetului  Covasna,  precum  si  al
municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, Anexa 35, conform M.O. nr 694 bis,
-  Ordinul  3471/2008  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  privind  reevaluarea  şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi
completările ulterioare.
-  Hotărârea  Consiliului  Local  al  comunei  Valea  Crişului  nr  5/2019  privind  modificarea  şi
completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Valea Crişului,
judeţul Covasna, prin care au fost actualizate datele sistemului de alimentare cu apă din Comuna
Valea Crişului

- art 58 alin  (1)  şi  art  59 din Legea nr 24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul  prevederilor  art  129 alin  (2)  lit  ”c”  şi  art  196 alin  (1)  lit  ”a” din O.U.G nr
57/2019 privind Codul Administrativ

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă actualizarea valorii de inventar a Sistemului de alimentare cu
apă al comunei Valea Crișului, după cum urmează:

Poziția 19: Sistem de alimentare cu apă în sat Valea Crișului:
- Reţea de apă în lungime totală de 11.080 ml, ţeavă PEHD; Pn cu următoarele diametre:

De-63 mm, De-75 mm, De-90 mm, De-110mm, De – 125 mm, De – 140 mm.
- Hidranţi supraterani de incendiu 80 mm – 10 bucăţi
- Cămine de vane prevăzute cu rame şi capace din fontă carosabile sau necarosabile – 18

bucăţi



Valoare de inventar: 9.087.137 lei

Poziția 20: Sistem de alimentare cu apă în sat Calnic:
- Front de captare – 4 puţuri forate, din care 3 puţuri echipate cu electrompe submersibile

Puţurile forate P1 şi P2 sunt prevăzute cu o cabină din beton, suprafaţa construită:  5.85 mp,
volum construit: 12,30 m

- Conducta de aducţiune apă din polietilenă de înaltă densitate:
PEHD – 140 x 12,7 PN 10 - 1.423 ml
PEHD – 140 x 10 PN 6 - 961 ml
PEHD – 110 x 10 PN 10-495 ml

- Rezervor V=1.000 mc
- Reţea de distribuţie apă potabilă, alcătuită din:

Conducte PEHD PE 80 De 110 mm Pn6 – 1.890 ml
Conducte PEHD PE 80 De 90 mm Pn6 – 116 ml
Conducte PEHD PE 80 De 75 mm Pn6 – 1.130 ml
Conducte PEHD PE 80 De 63 mm Pn6 – 1.454 ml

Valoare de inventar: 3.459.067 lei

Art. 2  Se aprobă însuşirea, cu modificarea valorilor de inventar a bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Valea Crişului modificat şi completat, conform Anexei 2, care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.  3 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  însărcinează
Compartimentul financiar-contabil, impozite şi taxe precum şi primarul Comunei Valea Crişului.

Valea Crişului, la 16.12.2019

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ           CONTRASEMNEAZĂ
 Secretar general al comunei

        VANCEA LAJOS                                              PANAITE ANA-DIANA


