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din 23.06.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.125 

privind darea în exploatare a obiectivelor de investiție finalizate "Branșamente canalizare Colonia Bod”, ”Branșamente 

canalizare str. Ariujdului, comuna Bod”, ”Extindere rețea canalizare și branșamente str Avram Iancu”, către SC COMPANIA 

APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.22401/14.06.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 22403/14.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22402/14.06.2022, întocmit de Georgeta-Antonela ANCU, Consilier Compartimentul 

Contabilitate-Biroul Economic; 

▪ Contractul de lucrări nr.4115/24.07.2013 încheiat între Comuna Bod și S.C. STILINVEST COMPANY SRL; 

▪ Contractul de lucrări nr.5351/27.09.2013 încheiat între Comuna Bod și S.C. ALPEBOCOM SRL; 

▪ Contractul de lucrări nr.6990/25.11.2013 încheiat între Comuna Bod și S.C. ALPEBOCOM SRL; 

▪ Contractul de lucrări nr.5851/30.07.2015 încheiat între Comuna Bod și S.C. ALPEBOCOM SRL; 

▪ Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.4664/23.08.2013; 

▪ Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.6145/29.10.2013; 

▪ Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7132/02.12.2013; 

▪ Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.7344/30.07.2015; 

▪ Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la data de 

24.09.2008 între ADI „În domeniul Apei din județul Brașov” în numele UAT Comuna Bod – în calitate de Autoritare 

Delegantă și SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator 

▪ Legea nr. 51/08.03.2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

▪ Legea  nr. 241/22.06.2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare*) republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2) lit.c), lit.)d, art.297 ali.(1), art.298 alin.(1) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă darea în exploatare a obiectivelor de investiție finalizate "Branșamente 

canalizare Colonia Bod”, ”Branșamente canalizare str. Ariujdului, comuna Bod”, ”Extindere rețea canalizare și branșamente 

str Avram Iancu”, către SC COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator, conform Anexei 1 și Anexei 2, care fac 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

                                                                                                                                                    Vizat pentru legalitate, 

Președinte de ședință,                Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru  din totalul de 13 consilieri prezenți. 
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