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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 25 
                                                          DIN 19.02.2018 
 
       Privind aprobarea Raportului de reevaluare a mijloacelor fixe din patrimoniul orașului 
                                                                     Pecica 
          Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de 19.02.2018.  
       Având în vedere: 
      -Expunere de motive a primarului, Antal Petru, 
      -Raportul nr. 2805/26.01.2018 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
       alcătuiesc  domeniul public al orașului Pecica, 
      -Raportul de reevaluare nr. 949/30.11.2017 întocmit de SC Transilvanien Contacts SRL Arad, 
      -Prevederile O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 
       instituțiilor publice, actualizată, cu modificările și completările ulterioare, 
      -Prevederile O.M.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și  
       amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, actualizat, cu  
       modificările și  completările ulterioare, 
       -Prevederile O.M.F. nr. 2861/2009 privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de  
        activ, de pasiv și a capitalurilor proprii aflate în patrimoniul instituțiilor publice, 
      - Art. 36,alin.(2),lit.c), alin.(5), lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,  
        republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
      -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica, 
       - Votul „pentru” a 16  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  16 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
Art.1. Se aprobă reevaluarea patrimoniului Orașului Pecica, ce cuprinde și mijloacele fixe 
concesionate la SC Compania de Apă Arad S.A., conform anexei ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
Art.2. Se însușește Raportul de reevaluare nr. 949/30.11.2017 a mijloacelor fixe din patrimoniul 
orașului Pecica, întocmit de către SC Transilvanien Contacts SRL Arad.  
Art.3. Rezultatele reevaluării urmează a fi înregistrate în contabilitate de către Serviciul de 
specialitate, conform normelor legale în vigoare, urmând a se comunica celor interesați. 
Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin consilier Kelemen Niculina şi 
se comunică cu:  
           - Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
           -Consiliul Județean Arad, 
           -Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  
            orașului Pecica, 
      
                  
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                      CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR, 
     GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


