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                                                    HOT RÂREA  NR. 94 

                                                          DIN 11.08.2016 

 

PRIVINDăăăMODIFICAREAăINVENTARULUIăBUNURILORăAPAR INÂNDăDOMENIULUI 

                                                PUBLICăALăORAŞULUIăPECICAăă 
    

CONSILIULăLOCALăALăORASULUIăPECICA,ăîntrunităînăşedin aăsaăăordinar ăădinădataădeăă
11.08.2016. 

 

    Având în vedere: 
       - Expunerea de motive a primarului Oraşului Pecica, 

       - Raportul nr. 29345/07.07.2016 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care 

        alcătuiesc domeniul public al oraşului Pecica, 
       - Prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, 

       - Adresa nr. 19491/13.04.2016  de la SC Compania de Apă Arad S.A.,prin care transmite situația 

         bunurilor  recepționate în anul 2015 și înregistrate în contabilitate, 
       - H.C.L. Pecica nr. 44/1999 modificată şi completată cu H.C.L. Pecica nr. 146/2001 privind  
         inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Pecica, 
       - Prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională, 
       - Votul „pentru” a 14 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi  14  consilieri.        

    In temeiul art. 45  pct.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei Publice  Locale, republicată, 
 

                                                              HOT R ŞTEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă           
Art.1. Se modifică pozi iaă131 – „ Branșament apă-contor și apometru la Uzina de apă” – la rubrica 3 – 

elemente de identificare- se modifică și  va avea următorul cuprins:„ Branșamente de apă-956 buc,238 buc 

92 buc, apometre 64 buc,contoare 193 buc,29 buc și sigiliu 1081 buc”, la rubrica 5-valoare de inventar mii 

lei – se modifică  și va avea următorul cuprins: ”811,68”. 
Art.2. Se modifică  pozi iaă132 – „ Branșament canal(racord) la Uzina de apă”- la rubrica 3-elemente de 

identificare – se modifică și va avea următorul cuprins: ”Branșament –racord canal-249 buc.6 buc.”, la 

rubrica 5 – valoare de inventar mii lei – se modifică  şi va avea următorul cuprins „ 96.44”. 
Art.3. Se modifică pozi iaă133 – „ Rețele de apă la Uzina de apă” – la rubrica 3-elemente de identificare – 

se modifică și va avea următorul cuprins: ” 30 buc, PVC.D.300,250,200,160,125,L.19.515 ml,DN 110 
10 buc 2148 ml și DN 250 1 buc.120 ml”,  la rubrica 5  - valoare de inventar mii lei – se modifică şi va avea 
următorul cuprins „ 939,50”. 
Art.4. Se va modifica corespunzător HCL Pecica nr. 44/10.08.1999, modificată și completată cu HCL 
Pecica nr.146/04.09.2001, înregistrată în HG 976/2002 cu modificări prin HG 1586/2009, conform 
Anexei ce face parte din prezenta hotărâre. 
Art.5.  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul prin consilier Kelemen Niculina 
şi se comunică cu:  
             -Prefectura judeţului Arad, Serviciul juridic si contencios administrativ. 
             -Comisia specială pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al  
              Orașului Pecica. 
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