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întrunit în sedinta sa  extraordinara  din data de  
28.12.2017.

         
       - Raportul nr.61326/14.12.2017 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care
        alcatuiesc domeniul public al orasului Pecica, prin care propune modificarea inventarului bunurilor care 
         apar?in domeniului public al ora?ului Pecica,
       - Prevederile art.20, art.21, art.22 din  Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul 
         juridic al acesteia, cu modificarile ?i completarile ulterioare,
       - Prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala,
       - Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in functie, fiind prezenti 14 consilieri.  
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administratiei Publice  Locale republicata,

                                                                     

Se modifica – „ ” –
- se modifica ?i  va avea urmatorul cuprins:„ Bran?amente de apa-1238 buc, apometre 

64 buc, contoare 222 buc ?i sigiliu 1038 buc”, – se modifica  ?i va avea 
urmatorul cuprins: ”849.81”.

. Se modifica  – „ )”- la 
– se modifica ?i va avea urmatorul cuprins: ” 514 buca?i de bran?amente de apa reabilitate în ora?ul 

Pecica cu o lungime 9074 ml”, – se modifica  si va avea urmatorul 
cuprins „ 569.81”.

Se va modifica corespunzator HCL Pecica nr. 44/10.08.1  9.
Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinteaza secretarul prin consilier Kelemen Niculina si se 

comunica cu: 
             -Prefectura judetului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ.
             -Consiliul Judetean Arad

ROM ÂNIA
JUDETUL ARAD
ORASUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

                                                               HOTARÂREA NR. 204
                                                                    DIN 28.12.2017

  PRIVIND   M ODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARTINÂND DOM ENIULUI
                                                PUBLIC AL ORASULUI PECICA  

   
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, 

Având în vedere:

HOTARASTE :                                         

Art.1. pozit ia 131 Bran?ament apa-contor ?i apometru la Uzina de apa

Art.2 pozit ia 189 Bran?amente apa reabilitate (SAM TID

Art.3.
Art.4.

     PRESEDINTE DE SEDINTA                               CONTRASEM NEAZA PENTRU SECRETAR ,
  DANILIUC M ARIAN  CATALIN                                               M EGYES M ARIANA

la rubrica 3 –
elemente de identificare

la rubrica 5-valoare de inventar mii lei

rubrica 3-elemente de 
identificare

la rubrica 5 – valoare de inventar mii lei
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