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din 23.06.2022  

 

HOTĂRÂREA nr.131 

privind darea în exploatare a obiectivului de investiție finalizat  “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate 

în Bod Colonie, com. Bod” către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator  

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.22694/16.06.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr. 22696/16.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22695/16.06.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții 

Publice-Biroul Economic; 

▪  Contractul de lucrări nr.1594/04.10.2007 încheiat între Comuna Bod și S.C. HIDROCONSTRUCȚIA SA; 

▪ 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; 

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

▪ Contractul de finanțare nr. 12263/27.08.2015, înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

7348/28.09.2015; 

▪ Contractul de prestări servicii nr. 1144/02.02.2018 încheiat între Comuna Bod și S.C. HEAT TRANSFER 

SRL având ca obiect al contractului întocmirea documentației tehnico-economice; 

▪ Contractul de lucrări nr. 6591/18.02.2019 încheiat între Comuna Bod și S.C. VALDEK IMPEX SRL așa 

cum a fost modificat prin Act Adițional nr. 1; 

▪ Procesul verbal de recepție la Terminarea Lucrărilor nr. 20253 /12.05.2022;  

▪ Contractul de furnizare a energiei electrice la consumatori eligibili nr. RTC 807/23.12.2021 încheiat 

între Comuna Bod și RENOVATIO TRADING SRL pentru locul de consum Stație de pompare, CLC 

594020100003026088; 

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 obiectivului de investiție finalizat  “Sistem 

de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în 

calitate de Operator. 
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ART.2 Predarea/preluarea  sistemului public de canalizare se va face în termen de 5(cinci) zile lucrătoare de la 

data adoptării prezentei hotărâri, defalcat pe componente cu prețul aferent, conform Anexei 1,  ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Se va preda documentația tehnică aferentă obiectivului de investiție “Sistem de canalizare și tratare a 

apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” către S.C. COMPANIA APA BRAȘOV S.A. în calitate de Operator, 

conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4 Pentru eventualele vicii ascunse/contracții și alte defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor 

contractuale, a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție, bunurile de retur beneficiază de garanție, pentru o 

perioadă de 60 (șaizeci) luni de la data de 12.05.2022 pentru lucrări și 24 de luni pentru echipamente conform 

art. 19 din contractul de lucrări nr. 6591/18.02.2019 încheiat între Comuna Bod și S.C. VALDEK IMPEX SRL așa 

cum a fost modificat prin Act Adițional nr. 1.  Operatorul COMPANIA APA BRAȘOV S.A. va întocmi un proces 

verbal de constatare vicii de execuție pe care îl va transmite autorității delegante Comuna Bod – iar aceasta va 

întreprinde demersurile necesare la executantul lucrării pentru remediere acestora. 

ART.5 Începând cu data preluării sistemului public de canalizare aferent obiectivului de investiție “Sistem de 

canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod”, contravaloarea energiei electrice este suportată 

de către Operator. În acest sens, COMUNA BOD se obligă să solicite furnizorului de energie electrică transferul 

contractului de furnizare a energiei electrice iar Operatorul – COMPANIA APA BRAȘOV S.A. se obligă să depună 

documentele în vederea preluării Contractului de furnizare a energiei electrice. 

 ART.6 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. 


