
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 16 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
      Privind  preluarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare,  
  realizate prin POS Mediu, declarate ca făcând parte din domeniul public al U.A.T. Pecica, 
precum și transmiterea acestora în folosința operatorului regional SC Compania de Apă Arad 
                                                                    S.A. 
 
        Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2020.                   
         Având în vedere: 
       -Inițiativa primarului, Antal Petru,exprimată prin referatul de aprobare nr. 633/10.01.2020, 
       -Raportul de specialitate al doamnei Șorhenț Maria, inspector de specialitate Compartiment  
        Administrarea domeniului public și privat, 
       -Adresa  nr.24643/07.11.2019  cu nr. de intrare in unitate 46009/11.11.2019 de la 
        Compania de Apă Arad S.A.prin care solicită primirea –predarea si predarea –primirea  a 
        bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă si canalizare, cuprinderea în patrimoniul  
        domeniului public al orașului   Pecica a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și  
        canalizare, precum si transmiterea acestora in folosinţa  Operatorului Regional Compania de 
        Apă Arad S.A.  
      - Prevederile art.129, alin.(1),(2), lit.c),d), alin. (6)lit. a), alin. (7), lit.n, din Ordonanța de urgență  
        nr. 57 din   03.07.2019 privind Codul administrativ, 
        -Prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitaţi publice , republicată , cu  
         modificările și completările ulterioare,  
       -Prevederile Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si canalizare ,republicată , cu  
         modificările și completările ulterioare, 
       -Prevederile Ordinului OMFP nr. 300/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind transferul  
         investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții 
         aprobate prin contractele de finanțare aferente Programului operațional sectorial Mediu, 
        - Contractul  de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu  Apa si de Canalizare 
          nr.648/31.12.2009, 
        -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
       -Votul pentru a 16 consilieri, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 16 consilieri. 
       - In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
          administrativ, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1. Se aprobă preluarea bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare, realizate 
prin Programul Operațional Sectorial Medium”CL 10-Extindere rețea de apă și canalizare în 
Pecica”, în valoare de 30.570.438,94 lei, de la Operatorul Regional de Apă Arad, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se declară ca bunuri de interes local, bunuri care fac parte din domeniul public al orașului 
Pecica, în valoare de 30.570.438,94 lei. 
Art.3. Se aprobă transmiterea bunurilor menționate în anexă, în folosință, către SC COMPANIA DE 
APĂ ARAD S.A., pe toată perioada valabilității contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/31.12.2009. 
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Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Șorhenț Maria, 
inspector de specialitate U.A.T.Pecica  şi se comunică cu: 
            -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
            -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ –  
             Compartiment Juridic. 
            -Doamna Șorhenț Maria, inspector de specialitate U.A.T. Pecica. 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
    SULI IULIANA                                                   MOȚ ADELA LILIANA 


