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ROMÂNIA 
JUDEłUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                        HOTARÂREA NR. 48 
                                                               DIN   30.04.2014 
 
 PRIVIND   MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR APARłINÂND DOMENIULUI 
                                               PUBLIC AL ORAŞULUI PECICA   
 
    
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI PECICA, întrunit în şedinŃa sa  ordinară  din data de  

20.03.2014 

 

Având în vedere: 

       - expunerea de motive a primarului oraşului Pecica, 

       - raportul nr. 11034/22.04.2014 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. 5700/24.03.2014 de la SC Compania de Apă Arad S.A., 

       - H.C.L. Pecica nr. 44/1999 modificată şi completată cu H.C.L. Pecica nr. 146/2001 privind 

inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public al oraşului Pecica, 

       - prevederile art. 6(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională, 

       - votul „pentru” a  17 consilieri, din cei 17 in funcŃie, fiind prezenŃi  17 consilieri.   

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

 

 

                                                                     HOTĂRĂŞTE 
                                           

 
ART.1. Se  completează inventarul domeniului public cu poziŃia 354,355,356,357,358,359, conform 

anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. Se modifică poziŃia 11 – „ Uzina de apă, construcŃii, anexe, teren arător ogor”- din anexa la 

HCL Pecica nr. 160/19.11.2010 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 

– valoare de inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins „ 847.871,30”. 

ART.3. Se modifică  poziŃia 24 – „ Colector menajer – Uzina de apă”- din anexa la HCL Pecica nr. 

44/1999 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 – valoare de inventar mii 

lei şi va avea următorul cuprins „ 473657,28”. 

ART.4. Se modifică poziŃia 131 – „ Branşamente apă + contoare apă la Uzina de apă” – din anexa la 

HCL Pecica nr. 71/13.05.2010 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5  

- valoare de inventar mii lei şi va avea următorul cuprins „ 574.669,48”. 

ART.5. Se modifică poziŃia 132 – „ Branşamente(racord) canal la Uzina de apă”- din anexa la HCL 

Pecica nr. 71/13.05.2010 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 – 

valoare de inventar mii lei şi va avea următorul cuprins „ 70.894,00”. 

ART.6.Se modifică poziŃia 133 – „ ReŃele de apă la Uzina de apă” – din anexa la HCL Pecica nr. 

34/2008 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 – valoare de inventar mii 

lei şi va avea următorul cuprins „ 698.520,87”. 

ART. 7.Se modifică poziŃia 184 – „ ReŃea PEHD 280 (Samtid) 3 buc” – din anexa la HCL Pecica nr. 

160/19.11.2010 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 – valoare de 

inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins „ 497.409,68 „. 
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ART. 8. Se modifică poziŃia 325 – „ Trotuare intersecŃia cu str.1.101.214 „ – din anexa la HCL Pecica 

nr.144/23.12.2013 privind inventarul bunurilor care aparŃin domeniului public – la rubrica 5 – valoare de 

inventar mii lei  şi va avea următorul cuprins „ 3.850,28 „. 

ART.8. Se va modifica corespunzător HCL Pecica nr. 44/10.08.1999, HCL Pecica nr. 60/26.04.2012, 

HCL Pecica nr.71/13.05.2010, HCL Pecica nr. 144/23.12.2013. 

 ART.9. -  Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinŃează secretarul prin consilier Kelemen 

Niculina şi se comunică cu:  

- Prefectura judeŃului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ 

- Consiliul JudeŃean Arad 

 

 

 

 

 

 

 

 
          PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ,                                                             SECRETAR, 
             STANOIOV MIODRAG                                                                   MOł ADELA 

 


