
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BERIU 
tel/fax  0254/246170; 0254/246236; primariaberiu@gmail.com 

 
H O T Ă R Â R E A   Nr. 29/2020 

      Privind  completarea listei bunurilor, concesionate  operatorului regional SC Activitatea 

Goscom  SA Orăștie, cu rețelele de canalizare, stații de pompare și stația de epurare,  
investiții realizate în satele comunei Beriu   

 

 

Consiliul Local al comunei Beriu , judeţul Hunedoara , întrunit în ședința 
extraordinară din data de  12.06.2020; 

Având in vedere: Proiectul de hotărâre nr. 31 din 09.06.2020 și  Referatul de 
aprobare nr . 14/ 31/ 09.06.2020 inițiate de  primarul comunei Beriu  prin care se propune   
completarea listei bunurilor, concesionate  operatorului regional SC Activitatea Goscom  SA 
Orăștie, cu rețelele de canalizare, stații de pompare și stația de epurare,  investiții realizate 
în satele comunei Beriu  ;   
      Raportul de specialitate  nr.15/ 29/ 09.06.2020  întocmit de viceprimarul  comunei 
Beriu ; În baza avizului  comisei de specialitate a  Consiliului local al comunei Beriu nr. 1 
înregistrat în ședința comisiei din 11.06.2020 ; 
 În contextual finalizării , respectiv recepționării lucrărilor pentru obiectivul de 
investiții : ,, Canalizarea localităţilor Beriu, Căstău, Sibişel,Sereca,Orăştioara de Jos, 
comuna Beriu, judeţul Hunedoara ,, ;                      

Reținând faptul că, unitatea administrativ teritorială comuna  Beriu face parte din 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,,APAZOR,, iar serviciul de alimentare cu  apă  și  
canalizarea, prin intermediul acestei asociații, este delegat operatorului SC Activitatea 
Goscom SA; 

  
În baza prevederilor art.8 din Legea  serviciilor comunitare de utilități publice 

nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.10, alin.(1), lit.”d” 
din Legea serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.241/2006, republicată  

 
În temeiul prevederilor  art. 129 alin. (2) lit.d.) ,alin. (7) lit.n.) si art. 139 alin. (1) din 

OUG nr  57/2019 privind Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

 
HOTĂRĂŞTE : 

 
Art.1 : Se completează lista bunurilor concesionate operatorului regional                    

SC Activitatea Goscom SA Orăștie în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare, cu rețelele de canalizare, stații de pompare 
și stația de epurare,  investiții realizate în satele comunei Beriu,   bunuri identificate în 
anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2 : Bunurile prevăzute în anexă rămân în proprietatea publică a comunei Beriu, 
sens în care inventarul domeniului  public se va modifica și completa în consecință,  și se 
transmit operatorului regional SC Activitatea Goscom SA Orăștie în concesiune, spre 
administrare și exploatare pe perioada delegării serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare. 

Art.3 : Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 
canalizare, urmează a fi modificat prin act adițional, în condițiile legii potrivit prezentei 
hotărâri. 

Art.4 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului 



administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 
Art.5 :  Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredințează Primarul și Viceprimarul 

comunei Beriu. 
Art.6 :  Prezenta hotărâre se comunică : 

    - Instituției Prefectului - Județul Hunedoara; 
    - Primarului comunei Beriu ; 
    - viceprimarului comunei Beriu  

   - ADI ,,APAZOR,,. 
 

 
        

  BERIU la  12.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă, 
 ing.Bâldea Sorin Iulian  

                                 
Contrasemnează 
Secretar general   

     Jr.Firidon Ionela 

 
 

 
 
 
 
 
Această hotărârea a fost adoptată  în ședința  extraordinară din data de 12.06. 2020  cu următoarele voturi :  
Total consilieri aleși : 13   Prezenți  13    
Pentru :13    Împotrivă :0     Abțineri :0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Județul Hunedoara 

Comuna Beriu 

Consiliul Local     Anexa 

        La HCL  29/2020 

 

 

 

 
Bunurile rezultate ca urmare a investițiilor de canalizare  realizate în satele comunei Beriu   
 în cadrul investitiei ,,Canalizarea localităţilor Beriu, Căstău, Sibişel,Sereca,Orăştioara de Jos, 

comuna Beriu, judeţul Hunedoara,, 
 
 
 

Nr.crt Obiectiv  Lungime (m) Stații de 

pompare 

(buc) 

Stații de 

epurare(buc) Tub PVC  

250mm 

Tub PE 

63 mm 

1 Rețele de canalizare- 

intravilan Orăștioara de Jos 

2086,23 117,08 1 - 

2 Rețele de canalizare- 

Orăștioara de Jos-Sereca-

Beriu 

2807, 60 551,72 1 - 

3 Rețele de canalizare- 

intravilan Beriu  

3954,73 37,852 2 - 

4 Rețele de canalizare Beriu-

Căstău 

235,30 781,30 2 - 

5 Rețele de canalizare-

intravilan Căstău 

6312,11 136,57 3 - 

6 Rețele de canalizare- Sibișel- 

Căstău 

6057,62 - - - 

7 Rețele de canalizare 

intravilan Sibișel 

6094,32 237,02 2 - 

8 Stație de epurare situată in 

comuna Beriu,sat Căstău 

- - - 1 

Valoare totală  investiție  :  -5.948.365,30 lei fără TVA   

                                             7.160.694,19  lei cu TVA   

 

  BERIU la  12.06.2020 

Preşedinte de  şedinţă, 
 ing.Bâldea Sorin Iulian  

                                 
Contrasemnează 
Secretar general   

     Jr.Firidon Ionela 

 


