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HOTĂRÂREA Nr.172
din 27.12.2010

privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public sau privat al
oraşului Nădlac, precum şi transmiterea acestora în folosinţă operatorului

regional S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.

Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.12.2010,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.14289/2010
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr.14264/2010
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.13861/18.10.2010,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr.11703/28.10.2010
- Contractul de delegare prin concesiune ( Samtid ), nr.648/30.12.2009
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic

al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- prevederile art.36(2), lit.c, din Legea nr.215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare,

agricultură, juridică şi de disciplină
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism,

protecţie mediu şi turism, administraţie publică locală
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,

republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se declară ca bunuri de interes public local, bunuri care fac parte din domeniul
public al oraşului Nădlac, reprezentând mijloace fixe, reţele de distribuţie şi aducţiune,
branşamente la reţeaua de apă potabilă de pe raza oraşului Nădlac, bunuri puse în funcţiune
în urma finalizării programului Samtid, în valoare totală de 4.833.824,83 lei, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Din domeniul privat al oraşului Nădlac fac parte mijloacele fixe achiziţionate pe
parcursul derulării programului Samtid- ateliere mobile, cu valoarea de 87.646,21 lei.

Art.3. Se aprobă transmiterea în folosinţă a bunurilor menţionate în art.1-2 către S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pe toată perioada valabilităţii Contractului de delegare prin
concesiune ( Samtid ), nr.648/30.12.2009. Predarea-primirea bunurilor se va efectua de
către comisia stabilită prin dispoziţia primarului.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
- Instituţiei Prefectului- judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor,

Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii
Actelor şi Contencios

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează pentru legalitate
Rău Lehoczki Adrian-Ilie Secretar

Gros Alexandru
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