
 

    HOTĂRÂREA Nr.149 
    din 30 septembrie 2020 

privind trecerea unor bunuri concesionate către S.C. „Compania Aquaserv” S.A. Târgu 

Mureș, din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.25535/24.09.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr.25600/24.09.2020 al Direcției economice, 

Compartimentul patrimoniu, servicii publice şi guvernanță corporativă, raportul 

Serviciului juridic nr.25624/24.09.2020, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresele nr. 213797/2020 și 214036/2020  ale S.C. „Compania 

Aquaserv” S.A., înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 23648/2020 și 

23918/2020, precum şi prevederile art. 10.3 şi art. 18 pct. 16 din Dispoziţiile generale 

ale Contractului de delegare a gestiunii nr. 202662/22/05.03.2010, încheiat în baza 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.9/2009 privind delegarea gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare şi aprobarea contractului de delegare,  

Ţinând cont de dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru 

reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 

corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-

teritoriale, 

În considerarea prevederilor art. 361 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

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

coroborate cu cele ale art. 864 din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, precum şi cele ale art. 61 din Dispoziţiile 

generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare nr. 202662/22/05.03.2010, 

În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. „c”, coroborate cu cele ale art. 287, 

precum și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ,  

hotărăşte: 

Art.1. (1) Se aprobă trecerea bunurilor identificate în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre, concesionate către S.C. „Compania Aquaserv” S.A. Târgu Mureș, 

din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș. 

(2) Se aprobă scoaterea din funcțiune a bunurilor prevăzute la alin. (1), în vederea 

casării/valorificării. 

  



 

Art.2. Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 9/2009, Anexa nr.1/a la 

Contractul de delegare nr. 202662/22/05.03.2010, precum şi evidența contabilă a 

județului Mureș se modifică în mod corespunzător. 

Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Aquainvest Mureş” – Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi 

pe seama judeţului Mureş actul adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 

de alimentare cu apă şi de canalizare cu S.C. „Compania Aquaserv” S.A., în sensul 

prevederilor art. 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4. Se mandatează S.C. „Compania Aquaserv” S.A. să valorifice bunurile identificate 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, sumele rezultate din 

valorificarea activelor corporale urmând a fi vărsate în bugetul județului Mureș, după 

deducerea cheltuielilor aferente. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei economice, Direcției de dezvoltare 

regională și implementare proiecte din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A. şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest 

Mureş”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE                            
Péter Ferenc 

Co                               Contrasemnează 

                         SECRETAR GENERAL 
                                      Paul Cosma 
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Nr. 25535/24.09.2020 
Dosar  IX.B/1 

 
 

REFERAT DE APROBARE 

privind trecerea unor bunuri concesionate către SC „Compania Aquaserv” SA 

Târgu Mureș, din domeniul public in domeniul privat al Județului Mureș 

 

 

Prin Hotărârea nr. 9/2009 Consiliul Judeţean Mureş, a aprobat delegarea gestiunii 

serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Judeţului Mureş către SC "Compania 

Aquaserv" SA, operator regional. 

Prin Hotărârea mai sus amintită s-a aprobat  concesionarea către SC "Compania 

Aquaserv" SA a bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş, aferente sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare, cuprinse în  anexa nr. 1 la hotărâre, precum și 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, cuprins 

în anexa 2 la hotărâre. 

SC "Compania Aquaserv" SA prin adresele nr. 213797/2020 și 214036/2020, înregistrate 

la Consiliul Județean Mureș sub nr. 23648/2020 și 23918/2020, a transmis documentația 

pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe disponibile din domeniul 

public al Județului Mureș, aflate în gestiune delegată la Societate. 

SC "Compania Aquaserv" SA propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

Județului Mureș a următoarelor bunuri: conducte de alimentare cu apă a zonei de 

Câmpie, instalaţii electrice de forţă – Câmpeniţa, racord pentru canalizare tub beton - 

Câmpeniţa 200 m,  instalaţii electrice instalaţii hidraulice tehnologice – Câmpeniţa, 

instalaţii electrice exterioare Câmpeniţa, instalaţii hidraulice tehnologice la rezervor, 

1000 mc, Câmpeniţa, electropompe TK 100x80 (2 buc.), electropompe SADU 80x65 (2 

buc.), detector clor, tablouri electrice de comandă (4 buc.) Câmpeniţa, împrejmuire cu 

stâlpi beton şi plasă de sârmă Voiniceni, împrejmuire cu stâlpi de beton şi plasă la Stația 

de Pompare Câmpeniţa, cămin contor DN200 şi contor Madalena fi 200,  conductă de 

apă Pogăceaua-Sărmaşu, DN.300, conductă apă Pogăceaua -Sărmaşu DN 300x3,5 km. 

Bunurile mai sus amintite nu mai pot fi utilizate deoarece acestea au un grad avansat de 

uzură fizică și morală, respectiv durata normală de funcționare depășită, acestea nu pot 

fi reutilizate în alte aplicații similare din cauza uzurii și dezmembrării prin tăiere, 

precum și datorită faptului că, nu mai realizează cerințele minime privind randamentul 

de pompare și eficiență energetică, sau dispun de o tehnică depășită. 

Ținând cont de faptul că aceste bunuri  nu mai pot fi utilizate, fiind depășite din punct de 

vedere tehnic, iar cheltuielile cu aceste bunuri sunt foarte mari și nu se justifică, 

propunem trecerea acestor bunuri concesionate către SC "Compania Aquaserv" SA din 

domeniul public în domeniul privat al județului Mureș în vederea scoaterii din funcțiune și 

valorificarea/casarea după caz. Pentru mijloacele fixe - conducte de alimentare cu apă a 

zonei de Câmpie, racord pentru canalizare tub beton - Câmpeniţa 200 m, cămin contor  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls
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DN200 şi contor Madalena fi 200, conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300, conductă 

apă Pogăceaua - Sărmaşu DN 300x3,5 km, se propune scoaterea din funcțiune și casarea, 

fără recuperare de materiale refolosibile, acestea rămânând îngropate.  

Pentru celelalte bunuri se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea materialelor 

refolosibile rezultate, cu recuperarea acestora. Valorificarea materialelor refolosibile 

rezultate va fi în sarcina S.C. „Compania Aquaserv” S.A. și sumele rezultate din valorificare 

vor fi vărsate în bugetul județului Mureș, după deducerea cheltuielilor aferente. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 9/2009, respectiv a anexei 1a la Contractul de delegare a 

gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare nr. 202662/22/05.03.2010 

încheiat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Aquainvest Mureş” cu acest 

operator regional, prin radierea pozițiilor propuse a fi trecute din domeniul public în 

domeniul privat al Județului Mureș. 

Faţă de cele prezentate supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

                            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE 
        Péter Ferenc 
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Nr. 25600/24.09.2020 

Dosar  IX.B/1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind trecerea unor bunuri concesionate către SC „Compania Aquaserv” SA  

Târgu Mureș, din domeniul public in domeniul privat al Județului Mureș 

 

Sistemele de alimentare cu apă aparţinând domeniului public al judeţului Mureş au 

fost concesionate către „S.C SURM S.A”, societate de profil, cu personalitate 

juridică, a cărui acţionar unic era Consiliul Judeţean Mureş. 

În anul 1999, Consiliul Judeţean Mureş a concesionat Societăţii Comerciale 

„Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” SA (S.C. „SURM” SA), prin contractul de 

concesiune nr. 4992, serviciile de apă şi de canalizare în sistem zonal, în vederea 

exploatării eficiente a acestora şi asigurării furnizării apei potabile în condiţii de 

continuitate şi calitate a serviciilor. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 70/2008, s-a aprobat cesionarea de 

către S.C „Servicii de Utilităţi Rurale Mureş” SA a contractelor de concesiune şi a 

actelor adiţionale, cu toate drepturile şi obligaţiile privind obiectul acestor 

contracte, pentru exploatarea unor sisteme zonale de alimentare cu apă şi de 

canalizare, aflate în patrimoniul judeţului, către operatorul regional S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A, începând cu data de 16.06.2008, în vederea realizării şi 

eficientizării serviciului public judeţean de alimentare cu apă şi de canalizare. 

Conform prevederilor Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi 

publice şi ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, autorităţile au competenţa exclusivă de a hotărî cu privire la 

modalitatea de gestiune a serviciilor comunitare de utilităţi publice şi cu privire la 

administrarea domeniului public aferent serviciilor. Aceste competenţe pot fi 

exercitate şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi 

de canalizare, pe bază de mandat. 

Potrivit dispoziţiilor art. 311 din Legea nr. 51/2006, în vigoare la acel moment, 

delegarea gestiunii serviciilor de utilităţi publice se poate realiza şi prin atribuirea 

directă a contractului de delegare unui operator regional înfiinţat de unităţile 

administrativ-teritoriale, membre ale unei asociaţii de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice.  

În Judeţul Mureş aceste condiţii au fost îndeplinite, în sensul că s-a înfiinţat ADI 

AQUAINVEST MUREŞ cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, iar S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A. este operator regional, ai cărei acţionari sunt membri 

ai ADI. 
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Astfel, prin Hotărârea nr. 9/2009, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Judeţului Mureş către SC 

"Compania Aquaserv" SA, operator regional. 

Prin acelaşi act administrativ s-a aprobat  concesionarea către SC „Compania 

Aquaserv” SA a bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş, aferente 

sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, cuprinse în  anexa nr.1 la hotărâre,  

precum și Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare, cuprins în anexa nr. 2 la hotărâre, încheiat între ADI AQUAINVEST 

MURES şi operatorul regional. 

SC „Compania Aquaserv” SA, prin adresele nr. 213797/2020 și 214036/2020, 

înregistrate la Consiliul Județean Mureș sub nr. 23648/2020 și 23918/2020, ne 

transmite documentația pentru scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace 

fixe disponibile din domeniul public al Județului Mureș, aflate în gestiune delegată 

la Societate. 

Bunurile propuse a fi trecute din domeniul public în domeniul privat al Județului 

Mureș sunt: conducte de alimentare cu apă a zonei de Câmpie, instalaţii electrice 

de forţă – Câmpeniţa, racord pentru canalizare tub beton - Câmpeniţa 200 m,  

instalaţii electrice instalaţii hidraulice tehnologice – Câmpeniţa, instalaţii electrice 

exterioare Câmpeniţa, instalaţii hidraulice tehnologice la rezervor, 1000 mc, 

Câmpeniţa, electropompe TK 100x80 (2 buc.), electropompe SADU 80x65 (2 buc.), 

detector clor, tablouri electrice de comandă (4 buc.) Câmpeniţa, împrejmuire cu 

stâlpi beton şi plasă de sârmă Voiniceni, împrejmuire cu stâlpi de beton şi plasă la 

Stația de Pompare Câmpeniţa, cămin contor DN200 şi contor Madalena fi 200,  

conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300, conductă apă Pogăceaua -Sărmaşu 

DN 300x3,5 km. 

Bunurile mai sus amintite nu mai pot fi utilizate deoarece acestea au un grad 

avansat de uzură fizică și morală, respectiv durata normală de funcționare 

depășită, acestea nu pot fi reutilizate în alte aplicații similare din cauza uzurii și 

dezmembrării prin tăiere, precum și datorită faptului că, nu mai realizează 

cerințele minime privind randamentul de pompare și eficiență energetică, sau 

dispun de o tehnică depășită. 

Pentru mijloacele fixe - conducte de alimentare cu apă a zonei de Câmpie, racord 

pentru canalizare tub beton - Câmpeniţa 200 m, cămin contor DN200 şi contor 

Madalena fi 200, conductă de apă Pogăceaua-Sărmaşu,DN.300, conductă apă 

Pogăceaua - Sărmaşu DN 300x3,5 km, se propune scoaterea din funcțiune și 

casarea, fără recuperare de materiale refolosibile, acestea rămânând îngropate.  

Pentru celelalte bunuri se propune scoaterea din funcțiune și valorificarea 

materialelor refolosibile rezultate, cu recuperarea acestora. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 9/2009 prin radierea pozițiilor propuse a fi trecute 

din domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș și casarea bunurilor 

deoarece acestea nu mai pot fi utilizate, precum şi modificarea evidenţei  

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   3/3 
 

 

 

 

 

contabile a bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş. 

În aceeaşi măsură, urmează a se modifica şi inventarul bunurilor de retur cuprinse 

în anexa 1a la contractul de delegare a gestiunii, prin încheierea unui act adiţional 

cu acest obiect. 

Valorificarea materialelor refolosibile rezultate va fi în sarcina S.C. „Compania 

Aquaserv” S.A. și sumele rezultate din valorificare vor fi vărsate la bugetul 

județului Mureș, după deducerea cheltuielilor aferente. 

 

Faţă de cele prezentate, proiectul de hotărâre analizat poate fi supus dezbaterii şi 

aprobării. 

 

                                                                       
              
 
 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mirela Ruța, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către SC 

„Compania Aquaserv” SA Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul privat 

al Județului Mureș  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

referatul de aprobare nr.25535/24.09.2020 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate nr.25600/24.09.2020 al Direcției economice, Compartiment 

patrimoniu, servicii publice și guvernanță corporativă, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:  

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art.864 din Legea nr.287/2009 

privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art.1 și 

art.2 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public 

al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale și art.173 alin.(1) lit. „c”, respectiv 

art.361 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Astfel, prin Hotărârea nr.9/2009 Consiliul Județean Mureș a aprobat delegarea 

gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al Judeţului Mureş către 

operatorul regional SC "Compania Aquaserv" SA. 

Prin acelaşi act administrativ s-a aprobat concesionarea către SC „Compania 

Aquaserv” SA a bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş, aferente sistemului 

de alimentare cu apă şi canalizare, cuprinse în  anexa nr.1 la hotărâre,  precum și 

Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, 

cuprins în anexa nr.2 la hotărâre, încheiat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Aquainvest Mureș” şi operatorul regional. 

Prin adresele nr.213797/2020 și nr.214036/2020 înregistrate la Consiliul Județean 

Mureș sub nr.23648/2020 și nr.23918/2020,  SC „Compania Aquaserv” SA solicită  

scoaterea  din  funcțiune  și casarea  unor mijloace  fixe  disponibile  din domeniul  

public al Județului Mureș,  aflate  în gestiune delegată la societate, întrucât acestea 

Nr.25624/24.09.2020 

Dosar. IX/B/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2009/anexa1_hot009_2009.xls
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nu mai pot fi utilizate deoarece au un grad avansat de uzură fizică și morală, 

respectiv au durata normală de funcționare depășită, nu pot fi reutilizate în alte 

aplicații similare din cauza uzurii și dezmembrării prin tăiere, precum și datorită 

faptului că nu mai realizează cerințele minime privind randamentul de pompare și 

eficiență energetică, sau dispun de o tehnică depășită.  

Ținând cont de faptul că bunurile nu mai pot fi utilizate, fiind depășite din punct de 

vedere tehnic, iar cheltuielile cu aceste bunuri sunt foarte mari și nu se justifică, se 

propune trecerea acestor bunuri concesionate către SC „Compania Aquaserv” SA din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, în vederea scoaterii lor din 

funcțiune.  

Ulterior scoaterii din funcțiune, o parte din bunuri urmează a fi casate iar altele 

valorificate de către SC „Compania Aquaserv” SA, sumele rezultate în urma 

valorificării urmând a fi vărsate în bugetul Județului Mureș, după deducerea 

cheltuielilor aferente. 

Potrivit art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de 

scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, activele corporale 

care alcătuiesc domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale 

de natura mijloacelor fixe, cu durata normală de utilizare consumată sau 

neconsumată, a căror menţinere în funcţiune nu se mai justifică, se scot din 

funcţiune, se valorifică şi se casează. Pentru scoaterea din funcţiune, în vederea 

valorificării şi, după caz, casării vor fi trecute în domeniul privat al statului sau al 

unităţilor administrativ-teritoriale.  

Posibilitatea trecerii unui bun din domeniul public al statului sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale în domeniul privat al acestora este prevăzută de art.864 din 

Legea nr.287/2009 privind Codul civil, fiind una din modalităţile de stingere a 

dreptului de proprietate publică.  

De asemenea, în conformitate cu prevederile art.361 alin.(2) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, trecerea unui bun din 

domeniul public al unei unităţi administrativ-teritoriale în domeniul privat al acesteia 

se face prin hotărâre a consiliului judeţean, în cazul încetării uzului sau interesului 

public. 

Având în vedere cele de mai sus, se impune modificarea anexei nr.1 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.9/2009 prin radierea pozițiilor propuse a fi trecute din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș și casarea bunurilor, precum şi 

modificarea evidenţei contabile a bunurilor din domeniul public al Judeţului Mureş. 

De asemenea, se va modifica şi inventarul bunurilor de retur cuprinse în anexa 1a la 

contractul de delegare a gestiunii, prin încheierea unui act adiţional la acesta. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm 

că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit. „c" din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită 

atribuţii privind administrarea domeniului public și privat al județului. În exercitarea 

acestor atribuţii, trecerea unui bun din domeniul public al unităţii administrativ-

teritoriale în domeniul privat al acesteia, se realizează prin hotărâre a consiliului 

judeţean.  
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Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

trecerea unor bunuri concesionate către SC „Compania Aquaserv” SA Târgu Mureș, din 

domeniul public în domeniul privat al Județului Mureș, îndeplineşte condiţiile legale 

pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) 

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.  
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