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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 

 
                                                               HOTĂRÂREA  NR.52 
                                                                    DIN 27.03.2018 
       Privind   modificarea și completarea inventarului bunurilor proprietate publică aferente 
         Serviciului de apă și canalizare, transmis spre folosință în baza H.C.L.nr.90/14.08.2007 
                                    Operatorului regional SC Compania de Apă Arad S.A.  
    
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  extraordinară  din data de  27.03.2018. 
 
         Având în vedere: 
       -Expunerea de motive a primarului orașului Pecica, Antal Petru, 
       - Raportul nr. 20417/20.03.2018 al domnului ing.Mărcuș Florin, prin care propune modificarea și  
         completarea inventarului bunurilor proprietate publică aferente Serviciului de apă și canalizare, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr. 27/22.03.2007 privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii prin  
         concesionare a Serviciului Public de alimentare cu apă și canalizare din orașul Pecica, 
       -Prevederile H.C.L.Pecica nr. 90/14.08.2007 privind predarea către Compania de Apă S.A. a mijloacelor 
         fixe din inventarul Uzinei de apă Pecica, 
       - Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Prevederile Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
       -Prevederile art.18 din Legea nr. 213/1998 privind  proprietatea  publică și regimul juridic al acesteia,cu  
         modificările și completările ulterioare, 
       -Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările 
         ulterioare, 
       -Prevederile art.36, alin.(1), alin.(2), lit.c) coroborat cu alin.(5), lit.a) din Legea nr. 215/2001 a 
         administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
       - Votul „pentru” a  15 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
       - In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale republicată, 
 
                                                                     HOTĂRĂŞTE :                                          
 
Art.1. Inventarul bunurilor proprietate publică aferente Serviciului de Apă și Canalizare, transmis spre folosință 
Operatorului Regional SC Compania de Apă Arad S.A. Arad prin H.C.L.Pecica nr. 90/14.08.2007, adoptată de 
către Consiliul Local al orașului Pecica, se modifică și se completează cu bunurile proprietate publică, 
reprezentând mijloace fixe, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.2. Hotărârea nr. 90/14.08.2007 privind predarea către Compania de Apă S.A. a mijloacelor fixe din 
inventarul Uzinei de apă Pecica adoptată de către Consiliul Local al orașului Pecica, se modifică și se 
completează în conformitate cu prevederile art.1 al prezentei hotărâri. 
Art.3. Predarea bunurilor proprietate publică, menționate la art. 1 al prezentei hotărâri, către Operatorul 
Regional SC Compania de Apă Arad S.A. se va face pe bază de proces-verbal, de către o comisie constituită în 
acest sens de către primarul orașului Pecica prin dispoziție. 
Art.4.   Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin ing. Mărcuș Florin şi se comunică cu:  
            -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
            -SC Compania de Apă Arad S.A. 
            -Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica-dna Bobeică Dorina 
            -Domnul ing. Mărcuș Florin 
 

 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
          GOLDEA DANIEL                                                                MOȚ ADELA LILIANA 


