ROMÂNIA
ORAŞULUI PECICA
ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633

HOTĂRÂREA NR. 17
Din 28 IANUARIE 2020
Privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al orașului Pecica, aflate
în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcțiune
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.632/10.01.2020,
-Raportul de specialitate al doamnei Șorhenț Maria, inspector de specialitate Compartiment
Administrarea domneniului public și privat,
-Adresa nr.21788/25.10.2019 cu nr. de intrare in unitate 44788/30.10.2019 de la
Compania de apă Arad prin care solicită aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul
privat al oraşului Pecica , a unor bunuri de natura mijloacelor fixe in administrare si folosintă
la Compania de Apă Arad S.A , in vederea scoaterii din funcţiune prin casare,
-Hotarârea nr.100 din 14.10.2019 a Companiei de Apă Arad prin care se propune casarea .
- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și Canalizare nr.
648/30.12.2009
-Prevederile art.129(1),(2),lit.”c” , art. 288.(1),art 361(2)din Ordonanta de Urgentă nr.57/2019
Privind Codul administrativ,
-Hotararea169/16.12.2019 privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al oraşului Pecica,
-Prevederile O.G. nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare
și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale,
-Prevederile H.G. nr.581/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la H.G. nr.
976/2002 privind atestarea domeniului public al județului Arad, precum și a municipiului Arad
și comunelor din județul Arad,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 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 trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Pecica, a unor bunuri
de natura mijloacelor fixe aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în
valoare de 7.433,13 lei, în vederea scoaterii din funcțiune, conform anexei care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Șorhenț Maria,
inspector de specialitate 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.
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CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
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