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

HOTĂRÂREA NR. 171
Din 20 octombrie 2020
Privind modificarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului
public al oraşului Pecica
Consiliul local al orasului Pecica, întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 20.10.2020.
Având în vedere:
-Inițiativa primarului exprimată prin referatul de aprobare nr.37803 din 29.09.2020,
-Raportul nr. 37803/29.09.2020 al Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al orașului Pecica,
-Adresa nr.13403/09.07.2020 de la Compania de apă Arad S.A.,prin care se solicită cuprinderea
în patrimoniul domeniului public al orașului Pecica a bunurilor eferente sistemului de
alimentare cu apă și canalizare
- 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,
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica,
-Votul „pentru” a ........... consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi ............... consilieri.
- In temeiul prevederilor 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 modifică poziţia 131 – „ Branșament apă-contoar și apometru la Uzina de apă”, la coloana
coloana 3-Elemente de identificare va avea următorul cuprins-”Branșamente apă-2991 buc,
apometre 65 buc., contoare 1952 buc”, la coloana 5-Valoare de inventar mii lei va avea următorul
cuprins ” 6362,44 ”.
Art.2. Se modifică poziţia 132 – „ Branșament canal (racord) la Uzina de apă”, la coloana 3Elemente de identificare, va avea următorul cuprins ”Branșament-racord canal-3291 buc.”, la
coloana 5 – Valoare de inventar mii lei – va avea următorul cuprins ” 9245,01 ”.
Art.3.Se va modifica corespunzător HCL Pecica nr. 44/10.08.1999.
Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin referent Szokola Dalimir şi
se comunică cu:
-Primarul orașului Pecica, Antal Petru,
-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.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CARDOȘ OVIDIU ANDREI

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,
MOȚ ADELA LILIANA

