
 
 
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES     
CONSILIUL LOCAL                       
             
  

HOTARARE  nr. 117 / 2018  
pentru aprobarea Studiului de Oportunitate privind modalitatea 

de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de 
Arges, pentru aprobarea gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului, 

pentru aprobarea Contractului de concesiune prin atribuire directa a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges, pentru aprobarea 

Caietului de sarcini al serviciului si pentru aprobarea Inventarului bunurilor 
proprietate publica sau privata care se transmit concesionarului 

 
 
  Consiliul Local al Municipiului Curtea de Argeș  

 Având în vedere: 
 -Referatul Biroului de administrare a domeniului public si privat nr. 15421/13.06.2018;     
 -Prevederile  art. 22 si urm. din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 
51/2006; 
 - Articol unic  al Legii nr.174/2017; 
 -Legea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006; 

-Dispozitiile art. 30 alin. 1 lit. c din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative; 
 -Avizele date de Comisia economica, de Comisia de comert si servicii publice si de Comisia 
jurídica; 

În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr. 215 / 2001  
 

Hotărăște: 
 

Art. 1: Se  aproba Studiului de oportunitate privind modalitatea de gestiune a serviciului 
de alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges conform anexei nr. 1. 

Art. 2: Se aproba ca modalitate de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare in municipiul Curtea de Arges gestiunea directa. 

Art. 3: Se aproba Contractul de concesiune, prin atribuire directa, a serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare in municipiul Curtea de Arges conform anexei nr. 2. 

Art. 4: Se aproba Caietul de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare 
conform anexei nr. 3. 

Art. 5: Se aproba Inventarul bunurilor proprietate publica sau privata care se transmit 
concesionarului conform anexei nr. 4. 

Art. 6: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotararea Consiliului 
Local nr. 53/2014 pentru aprobarea concesiunii prin atribuire directa a unor bunuri proprietate 
publica a municipiului Curtea de Arges catre S.C. AQUATERM AG 98 S.A. si Hotararea Consiliului 
Local nr. 79/2015 privind alegerea formei de gestiune a serviciului de alimentare cu apa si de 
canalizare. 
 Art. 7: Se imputerniceste primarul municipiului sa semneze in numele si pentru consiliul 
local Contractul de concesiune. 
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