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ROMÂNIA          
JUDETUL  SĂLAJ        
COMUNA  CRASNA         
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA Nr.11. 
Din data de 25.01.2021. 

Privind concesionarea unor bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și canalizare 
către Compania de Apă Someș S.A. 

 
Consiliul Local  al  Comunei Crasna; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare la proiectul de hotărâre nr.356/18.01.2021, Raportul de specialitate  nr. 

374/18.01.2021 și Avizul comisiei de specialitate; 
- Prevederile art.129, alin. (2) litera d) și alin. (7) litera n), din  OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  ale  art. 10 și art. 30 din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17 , art. 18 alin. (2) , articolele 21-24 
și art 41 alin. (1) din  Legea  nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; 

- prevederile Contractului  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă și canalizare 
semnat între Asociația  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic 
Someș-Tisa, a cărui membru este comuna Crasna și  Compania de Apă S.A ; 

- prevederile art. 315 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind regimul 
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 139 alin.(1) și 196 alin. (1) litera a) din  OUG 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă concesionarea unor  bunuri care alcătuiesc sistemul de alimentare cu apă și 
canalizare, aflate în anexa 1 la prezenta hotărâre,  proprietatea comunei Crasna, județul Sălaj, către 
Compania de Apă Somes S.A în vederea operării serviciului. 
  Art. 2. Se împuternicește Asociația Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul 
Hidrografic  Someș-Tisa, prin reprezentantul sau legal să semneze în numele si pentru comuna Crasna, 
actul adițional  la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare, încheiat 
cu Compania de Apă Someș S.A , care va avea ca obiect bunurile  prevăzute în anexa, parte integrantă a 
acestei hotărâri.  

Art. 3. Durata concesiunii acestor bunuri către Compania de Apă Somes S.A este pe durata 
existentei Contractul  de delegare a gestiunii serviciului  de alimentare cu apă si canalizare, semnat între 
Asociatia  Regională pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa, a cărui 
membru este comuna Crasna și  Compania de Apă Somes S.A.  

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri se încredințează primarului comunei și 
Asociației  Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa. 

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică cu : 
-Instituția Prefectului Județului Sălaj; 
-Primarul  Comunei Crasna; 
-Asociatia  Regionala pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someș-Tisa; 
-Monitorul oficial local; 
-Dosarul de ședinta. 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                             Contrasemnează, 
    Kiss Istvan                                                Secretarul general al comunei, 
                                                          Lazar Veturia 


