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REFERAT 
Privind transmiterea  în  administrarea Regiei Autonome Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a 

unor bunuri înregistrate în domeniul public al municipiului Timişoara, ce asigură alimentarea cu 
apă şi canalizare a oraşului şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal 

AQUATIM Timişoara în perioada 01.01.1999-31.12.2005    
 
 

 Bunurile care asigură alimentarea cu apă şi canalizarea oraşului ce au fost recepţionate până 
la 31.12.1998 şi au aparţinut R.A. APĂ ŞI CANAL AQUATIM Timişoara, au trecut în domeniul 
public al Municipiului Timişoara în baza H.C.L. nr. 245/19.10.1999 modificată şi completată prin 
H.C.L-urile nr. 125/17.05.2001, nr. 64/26.03.2002, nr. 241/17.09.2002 şi nr. 166/29.07.2003, 
domeniu public si au fost atestate prin HG 977/2002, în conformitate cu prevederile Legii 213/1998, 
privind proprietatea publică locală, care au fost înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe a Primăriei 
municipiului Timişoara urmare Protocolului de predare-preluare nr. D82004-460/28.01.2004. 
Aceste bunuri ulterior au fost transmise în administrare Regiei Autonome de Apă şi Canal 
AQUATIM Timişoara în baza H.C.L. 154/21.12.2004 şi a Protocolului de predare-preluare nr. 
SC2005-1658/01.02.2005. 

Prin adresa D72005-1856/29.03.2005 completată prin adresele D72005-2717/12.05.2005, 
D82005-3877/04.08.2005, D72006-677/03.02.2006, Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM 
Timişoara ne transmit şi celelalte bunuri imobile de natura domeniului public recepţionate în 
perioada 01.01.1999-31.12.2005 şi care au fost înregistrate în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a 
Primăriei Municipiului Timişoara, exploatarea şi întreţinerea acestor bunuri imobile făcându-se în 
continuarea de către R.A. APĂ şi CANAL AQUATIM Timişoara.  

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic 
al acesteia, în special forma de redactare a anexei privind inventarul bunurilor care aparţin 
domeniului public al municipiului Timişoara, se impune ca orice bun să fie identificabil prin: nr. 
crt., cod clasificare, denumirea bunului, elemente de identificare (adresa, nr. CF, nr. top.), anul 
dobândirii sau dării în folosinţă, valoare de inventar, situaţia juridică actuală, date care nu au fost 
transmise în totalitate de către Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara şi ca urmare 
Primăria municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu a solicitat  R.A. Apă şi Canal AQUATIM 
Timişoara să pună la dispoziţie planurile parcelare identificate prin suprapunere cu planurile 
reţelelor şi extrasele de carte funciară după identificare pentru reţelele în cauză, si completarea 
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public in vederea atestarii prin Hotarare de Guvern.  

Până în prezent R.A. AQUATIM Timişoara nu a transmis datele solicitate având în vedere 
volumul mare de muncă, şi având în vedere că aceste bunuri nu au fost date în administrare la R.A. 
AQUATIM Timişoara şi având în vedere  Decizia 44/30.09.2005 a Camerei de Conturi Timiş pct. 



12 „Elaborarea unei Hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru darea în 
administrare la R.A. AQUATIM Timişoara a unor bunuri...” 
Faţă de cele de mai sus: 

PROPUNEM: 
 

 Emiterea unei HCL care să aprobe: 
1.Transmiterea în administrarea R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri imobile 

de natura domeniului public recepţionate în perioada 01.01.1999-31.12.2005, înregistrate în 
evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara, prevăzute în Anexa care 
face parte integrantă din prezentul referat;  

2.Transmiterea bunurilor prevăzute la aliniatul de mai sus, se face pe perioada cât R.A. Apă şi 
Canal AQUATIM Timişoara, îşi menţine forma avută la data emiterii prezentei hotărâri. 

 Transmiterea va avea loc în baza unui protocol de predare-preluare, ce se va încheia între 
cele două părţi. 

 La data schimbării formei de organizare a R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara, 
bunurile prevăzute în Anexa la prezentul referat se iau din administrarea R.A. Apă şi Canal 
AQUATIM Timişoara. 

3. Până la finele anului 2006, R.A. Apă şi Canal AQUATIM Timişoara va completa lista Anexă 
de la alin. 1 cu toate datele de identificare prevăzute de Anexa 4 la H.G. 548/1999, urmând a se 
adăuga inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Timişoara în vederea 
atestării lor prin hotărâre de Guvern. 
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