
 
 
 
 
 
             
                                        PROIECT DE HOTĂRÂRE NR………….. 
                                             Din ………………..  2019 
 
                    Privind   modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului 
                                                        public al oraşului Pecica   
    
         Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa  ordinară  din data de ……………… 
 
        Având în vedere: 
       - Raportul nr.51655/06.12.2019 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
         care alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica, prin care propune modificarea inventarului  
         bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Pecica, 
       - Prevederile art.289, art.296(2), art.361(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
       - Prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
      -În temeiul art.136, alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ,  
 
                                                               HOTĂRĂŞTE :  
                                      
Art.1. Se radiază din inventarul bunurilor aparținând domeniului public al orașului Pecica- poziția 
167-”Pompă flux la Uzina de apă”. 
Art.2. Se modifică poziţia   23  - ”Colector menajer principal -Uzina de apa”, la coloana 2 - 
Denumirea bunului - Colector menajer -Uzina de apa, SPAU nr.1,3,4,5,6 - construcții și 
echipamente în Loc. Pecica, la coloana 3 - Elemente de identificare se modifică - Beton D.500- 13 
km, construcții și echipamente în număr total de 34 buc, la coloana 5 - Valoare de inventar mii lei- 
se modifică și va avea următorul cuprins ”658,37”. 
Art.3. Se modifică poziţia 131 – „ Branșament apă-contoar și apometru la Uzina de apă”, la coloana 
2-Denumirea bunului-Branșamente apă, contoare, sigilii și apometre la Uzina de apă localitatea 
Pecica, coloana 3-Elemente de identificare se modifică-Branșamente apă-2910 buc, apometre  65 
buc., contoare 1867 buc și sigiliu 2623 buc, coloana 5-Valoare de inventar mii lei -se modifică și va 
avea următorul cuprins ” 6280,36 ”. 
Art.4. Se modifică  poziţia 132 – „ Branșament canal (racord) la Uzina de apă”, la coloana 3-
Elemente de identificare se modifică- Branșament-racord canal-1871 buc., la coloana 5 – Valoare de 
inventar mii lei – se modifică  şi va avea următorul cuprins ” 9213,17 ”. 
Art.5. Se modifică poziția 133 – ”Reţele de apa la Uzina de apă”, la coloana 2 - Denumirea bunului 
- Reţele de apă la Uzina de apă lococalitatea Pecica, la  coloana 3 - Elemente de identificare se 
modifică -Total 114 buc din care: 29 buc,PVC, D.300,250,200,160,125, L.19.515 ml, DN 110 10 
buc 2148 ml si  DN 250 buc.120  ml., 74buc cu  DN 110, la  coloana 5 - Valoare de inventar mii lei- 
se modifică și va avea următorul cuprins ” 4549,04”. 
Art.6. Se modifică poziţia 156 – ”Retea de canalizare str. 335”, la coloana 2 - Denumirea bunului - 
Reţele de apă la Uzina de apă localitatea Pecica, la  coloana 3 - Elemente de identificare se modifică 
- Total rețele 104 din care 1 buc pe Str. 335, Lungime 175 m . Conductă - PVCØ 200 =67 m, PVC Ø 
160= 85 m, PVC Ø110 = 25 m , 5 cămine + capac şi ramă de Ø 800 - beton și 103 buc rețele canal                                
localitatea Pecica zona 100,200.300,400,500, la coloana 5 - Valoare de inventar mii lei- se modifică 
și va avea următorul cuprins ”12.044,69 ”. 
Art.7.Se va modifica corespunzător HCL Pecica nr. 44/10.08.1999. 
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Art.8. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin referent Szokola Dalimir 
şi se comunică cu:  
-Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
-Consiliul Judeţean Arad. 
-Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
orașului Pecica. 
-Domnul Szokola Dalimir. 
 
 
 
 
 
 
 
           INIȚIATOR, PRIMAR ANTAL PETRU 


