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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.8
DIN 19.01.2018
PRIVIND STABILIREA DESTINAȚIEI TERENURILOR APARȚINÂND
DOMENIULUI PUBLIC AL ORAȘULUI PECICA, AFERENTE SERVICIILOR
PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE, UTILIZATE DE SC
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 19.01.2018.
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului oraşului Pecica,
-Raportul nr. 1473/16.01.2018 al domnului Szokola Dalimir, referent domeniul public și privat prin care
propune adoptarea unei hotărâri pentru stabilirea terenurilor care fac parte din domeniul public al orașului
Pecica, aferente serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare utilizate de SC Compania de Apă Arad
S.A.,
- Adresa nr. 846/12.01.2018 de la SC Compania de Apă Arad S.A.,
-Prevederile art. 121 din Constituția României,
-Prevederile art.36, alin.(2), lit.c), alin.(6), lit.a), pct.14 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art. 3, alin.(1),alin.(4), pct.III.4 din Anexele Legii nr. 213/1998, privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
-Prevederile art. 464, lit.i) din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările
ulterioare,
-Votul pentru a
consilieri din cei 17 în funcţie, fiind prezenţi consilieri,
În temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se stabilește destinația terenurilor aparținând domeniului public al orașului Pecica, aferente serviciilor
publice de alimentare cu apă și canalizare, utilizate de SC Compania de Apă Arad S.A., conform Anexei ce
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin domnul Szokola
Dalimir, referent domeniul public și privat şi se comunică cu:
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – Compartiment Juridic
-Serviciul financiar-contabil și buget U.A.T.Pecica,
-SC Compania de Apă Arad S.A.
-Domnul Szokola Dalimir.
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