
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA TOMŞANI 
CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind privind inventarierea în domeniul public al comunei Tomşani 
a obiectivului de investiţii „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca, 

comuna Tomşani , judeţul Prahova" 

Văzând Proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 12 din 21.02.2023, iniţiat de Primarul comunei 
Tomşani,judeţul Prahova, 

A vând în vedere: 
-Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1248 din 21.02.2023, 
-Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 1249 din 21.02.2023, 
-Contractul de lucrări nr. 7662/04.10.2022 încheiat cu SC Elmy Construct SRL, 
-Autorizaţia de construire nr. 192 din data de 27.10.2022 cu valabilitate 24 luni, 
-Procesul verbal de recepţie la tenninarea lucrărilor nr. 485 din data de 19.01.2023, 
-Procesul verbal al Comisiei speciale pentru inventarierea şi actualizarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Tomşani, judeţul Prahova 
nr. 1247 din 21.02.2023, 

-Hotărârea Consiliului Local Tomşani nr. 50/16.12.2013 privind delegarea gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă al comunei Tomşani şi aprobarea Contractului de delegare a 
gestiunii Serviciului public de alimentare cu apă al Comunei Tomşani, 
În baza prevederilor: 

- art. 25 alin. 2 din Legea nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 
republicată, cu modificări şi completări, 

-Art. 25 alin. 3 şi art. 44 alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, republicată, cu modificări şi completări; 

- art. 554 şi art. 863 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

-art. 286 alin. 4 şi art. 287 lit. b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (2) lit. "c", art.139 alin. (3) Iit. "g" şi art. 196 alin. (1) 
lit. "a" din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Tomsani, judeţul Prahova, adoptă prezenta hotărâre. 

ART. 1: Se aprobă includerea în domeniul public al comunei Tomşani, ca mmare a 
recepţiei, a investiţiei „Extindere reţea distribuţie apă în satul Loloiasca din comuna Tomşani 
judeţul Prahova". 



Art.2. Se aprobă lista bunurilor din domeniul public -reţea de alimentare cu apă rezultate 
din punerea în funcţiune a obiectivului de investiţii "Extindere reţea distribuţie apă în satul 
Loloiasca, comuna Tomşani, judeţul Prahova, potrivit Anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

ART. 3: Se aprobă predarea bunurilor din domeniul public nominalizate potrivit art. 2, către 
SC Hidro Prahova SA operator concesionar, în baza Contractului de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat c� Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Managementul Apei Prahova". 

ART. 4: Hotărârea va fi comunicată şi înaintată instituţiilor şi persoanelor interesate de 
către secretarul general al  comunei Tomşani,judeţul Prahova. 
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Anexa 

la Hotărârea nr /3 din )f .o) -ML3 
- --

Lista bunurilor din domeniul public - reţea de alimentare cu apă - rezultate din punerea în 
funcţiune a obiectivului de investiţii "Extindere reţea distribuţie apă în sat Loloiasca, 

comuna Tomşani, judeţul Prahova" 

Denumire Descriere U/M Cantitate Cod An Total valoare 
mijloc fix clasificare/ PIF cu TVA 

durată de -LEI-
folosinţă 

ani 
TUB PEHD PElO0, M 2670 1.8.6 I 36 2023 

PNl0 SDR 17, 
"Extindere D63x3,8mm 

reţea TUB PEHD PEl00, M 600 1.8.6 / 36 2023 
distribuţie PNI0 SDR 17, 
apă în satul D90x5.4mm 
Loloiasca TUB PEHD PEI0O, M 3140 1.8.6 I 36 2023 1.068.635,88 
comuna PN10 SDR17, 
Tomşani, D110x6,6mm 
judeţul 

Pr ahova" 2023 
TUB PEHD PEl0O, M 375 1.8.6/36 

PN50 SDR17, 
DN50X3,0mm 

Hidrant cu două BUC 18 2.1.24.3 2023 
racorduri tip "B" /12 

DN80rnm, H=l,5m 
Proiectare - 67.520 

Avize - 9.328,06 
Cote I SC - 5.392 

Dirigentie de - 17.960,26 
s antier 

TOTAL 1.168.836,20 
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