
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.106/2007 

privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea 
Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunelor Berezeni şi Fălciu şi în 

administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apă, realizate în conformitate cu 
prevederile H.G. nr.687/1997, cu modificările ulterioare 

 
 având în vedere : 

- dispoziţiile H.G. nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite 
pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu 
apă a satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul 
localităţilor rurale, cu modificările ulterioare ; 

- Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei nr.1853/2002 şi ale 
Normelor metodologice de aplicare ; 

- Convenţia privind atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi 
Turismului şi ale Consiliului judeţean Vaslui, privind realizarea Programului Guvernamental de 
alimentare cu apă la sate şi locuinţe sociale, aprobat prin H.G. nr.687/1997 şi H.G. nr.1036/2004 
înregistrată sub nr.657/R – 1/13.05.2005 şi 2507/25.05.2005 ; 

- procesele - verbale de predare - primire a obiectivelor de investiţii „Alimentare cu apă a 
localităţii Berezeni” şi „Alimentare cu apă a localităţii Fălciu”, înregistrate sub nr.865/R1/17.07.2007 şi 
nr.4010/3.08.2007 şi, respectiv, nr.866/R1/17.07.2007 şi 4010/3.08.2007; 

- avizul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, înregistrat sub 
nr.2229/GS/28.08.2007; 

- dispoziţiile art.3 alin.(4) şi art.7, lit.b) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare ; 

   în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată ; 

  Consiliul judeţean Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
Art.1. – Se aprobă trecerea din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din administrarea 

Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunelor Berezeni şi Fălciu şi în administrarea 
consiliilor locale a obiectivelor de investiţii -  sisteme de alimentare cu apă - identificate potrivit anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, realizate din sumele primite cu titlu definitiv şi 
nerambursabil în conformitate cu prevederile art.2, alin (3) din H.G. nr.687/1997, cu modificările 
ulterioare. 

Art.2. – Exploatarea, în perioada de garanţie de 2 ani până la recepţia finală a sistemelor de 
alimentare cu apă prevăzute la art.1, se va asigura conform Hotărârii nr.92/24 septembrie 2004 a 
Consiliului judeţean Vaslui. 

Art.3. – Direcţia tehnică a Consiliului judeţean Vaslui va asigura îndeplinirea obligaţiilor şi a 
răspunderilor ce revin consiliului judeţean, în perioada de garanţie, ca parte în Convenţia încheiată cu 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, ca investitor. 

Art.4. – Predarea-preluarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face pe bază de protocol 
încheiat în termen de 15 zile de la aducerea la cunoştinţă publică între părţile interesate. 

Copie după prezenta hotărâre se va transmite Consiliilor locale ale comunelor Berezeni şi Fălciu. 
                                                                           Vaslui, 25 septembrie 2007 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                     Contrasemnează : 
                                                                                                                         Secretar al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                 Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
P R E Ş E D I N T E  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din proprietatea publică a judeţului Vaslui şi din 
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în proprietatea publică a comunelor Berezeni şi Fălciu şi în 
administrarea consiliilor locale a sistemelor de alimentare cu apă, realizate în conformitate cu prevederile 
H.G. nr.687/1997, cu modificările ulterioare 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 
La data de 27 aprilie 2007 au fost puse în funcţiune obiectivele de investiţii „Alimentare cu apă a 

localităţii Berezeni” în valoare de 802.593 USD şi „Alimentare cu apă a localităţii Fălciu” în valoare de 
2.212.077 USD realizate cu sume primite cu titlu definitiv şi nerambursabil în conformitate cu prevederile 
art.2 din H.G. nr.687/1997 privind contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru 
realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a 
satelor, asigurarea cu locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor 
rurale, cu modificările ulterioare. Predarea-primirea acestora s-a făcut la data de 17 iulie 2007 conform 
proceselor verbale încheiate între reprezentanţii Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi ai Consiliului judeţean Vaslui. Potrivit art.2 alin.(3) din H.G. nr.687/1997 şi ale art.8 din 
Ordinul nr.1853/2002 al Ministrului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, după efectuarea 
recepţiilor la terminarea lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data îndeplinirii tuturor măsurilor stabilite 
de comisiile de recepţie, obiectivele realizate şi bunurile achiziţionate din sumele primite cu titlu definitiv 
nerambursabil se vor evidenţia, în perioada de garanţie, în proprietatea publică a unităţilor administrativ 
teritoriale titulare ale convenţiilor încheiate cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. 

Prin urmare, raportându-ne şi la prevederile art.7, lit.b) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, obiectivele de investiţii menţionate mai 
sus vor trebui evidenţiate în proprietatea publică a judeţului Vaslui. Deşi, acestea sunt de interes local şi, 
în concluzie, ar trebui evidenţiate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale ale căror 
beneficiari sunt comunităţile respective, raţionamentul pe care îl invocă Normele metodologice anexă la 
Dispoziţia nr.1/2002 a Secretarului de Stat al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi 
Locuinţei, pentru ca  aceste obiective să fie evidenţiate,  pe perioada garanţiei, în proprietatea publică a 
judeţului, îl constituie faptul că autorităţile publice de la nivelul comunelor nu sunt persoane juridice parte 
în  contractele încheiate de Investitor cu Antreprenorii şi nici în Convenţia intervenită între Investitor şi 
Consiliul judeţean. Cu toate acestea, în situaţia în care consiliul judeţean consideră oportună evidenţierea 
sistemelor de alimentare cu apă în patrimoniul public al consiliilor locale aceasta se poate face cu acordul 
Investitorului. 

Cum un asemenea demers îl consider oportun şi având în vedere acordul Investitorului transmis cu 
adresa nr.2229/GS/28.08.2007 vă propun ca sistemele de alimentare cu apă din localităţile Berezeni şi 
Fălciu să fie evidenţiate, pe perioada de garanţie de 2 ani, în patrimoniul public al consiliilor locale 
respective, urmând ca după recepţia finală să rămână în acelaşi patrimoniu. 

Pe perioada de garanţie consiliul judeţean, ca parte în Convenţie, urmează să-şi execute obligaţiile 
şi să-şi asume responsabilităţile cu privire la asigurarea, „condiţiilor normale de exploatare” în înţelesul 
Normelor menţionate, acestea neputând  fi transmise consiliilor locale. 

Activitatea de exploatare a sistemelor de alimentare cu apă va fi asigurată de către S.C. „ 
GOSCOMLOC ” S.A. Huşi prin încheierea de contracte de prestări servicii, aşa cum a fost stabilit prin 
Hotărârea nr.92/2004 a consiliului judeţean. 

Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma în care 
v-a fost prezentat. 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Corneliu Bichineţ 
 

         



A N E X A   
                                                            la Hotărârea Nr.106/2007 

 
L  I  S  T  A 

cu obiectivele de investiţii care trec din proprietatea publică a 
 judeţului Vaslui în proprietatea publică a comunelor 

 Berezeni şi Fălciu 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului 
de investiţie 

Persoana 
juridică 

 de la care trece

Persoana 
 juridică 

 la care trece 

Caracteristici tehnice 

0. 1. 2. 3. 4. 
 
1. 

„Alimentare cu apă 
 a localităţii 
 Berezeni”, comuna 
 Berezeni 

Judeţul Vaslui 
Consiliul 
judeţean 

Comuna  
Berezeni 
Consiliul 
 local 

-pus în funcţiune: 27.04.2007 
-valoare declarată: 802593 USD 
-aducţiune: 4 km 
- 2 pompe 
- rezervor: 650 mc. 
- reţea de distribuire: 12,4 km. 

 
2. 

„Alimentare cu apă 
 a localităţii Fălciu”, 
 comuna Fălciu 

Judeţul Vaslui 
Consiliul 
judeţean 

Comuna  
Fălciu 
Consiliul 
local 

- pus în funcţiune: 27.04.2007 
- valoare declarată: 2.212.077 USD 
- aducţiune: 4,9 km 
- 8 puţuri de 120 – 132 m. 
- staţie tratare: 50 mc. 
- staţie pompare: 2  
- rezervor:500 mc. 
-reţea de distribuire:10,1 km 

 
 


