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HOTĂRÂREA nr. 133
din 31.05.2011
privind trecerea din domeniul public al Oraşului Nădlac în domeniul privat al
acestuia, a unor bunuri, înlocuite prin programul SAMTID, în vederea casării
Consiliul local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de
31.05.2011,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.6834/2011
- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr. 6741/ 23.05.2011
- Adresa S.C. Compania de Apă Arad S.A. nr. 6650/10.05.2011, înregistrată
la Primăria oraşului Nădlac sub nr. 6355/12.05.2011
- prevederile art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare
- Prevederile Ordonanţei de Guvern nr. 112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unutăţilor
administrative-teritoriale
- 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(3) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al oraşului Nădlac în domeniul
privat al acestuia, a bunurilor identificate în Anexa, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă casarea bunurilor identificate în Anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta modifică în mod corespunzător anexa nr. 2 “Inventarul
bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac” la Hotărârea Consiliului
Local Nădlac nr. 53/31.03.2009, astfel:
- poziţia nr. 6 „ Valoarea de inventar ” totală de 1.673.298,42 lei,
după diminuarea cu suma totală de 245.542,03 lei, va deveni
1.427.756,39 lei, repartizată pe:
- poziţia nr. 8 “Staţia de captare, tratare, pompare apă potabilă”,
la care valoarea de inventar de 203.560,99 lei se va diminua cu
98.908,95 lei, rezultând valoarea de 104.652,04 lei şi

poziţia nr. 11
-valoarea de inventar a “conductelor de aducţiune şi
distribuţie până la limita proprietăţii consumatorilor” de 745.398,89 lei
va fi diminuată cu suma de 105.442,58 lei, rezultând valoarea de
639.956,31 lei,
-valoarea de inventar a “contoarelor apă” de 54.223,58 lei
va fi diminuată cu suma de 3.898,42 lei, rezultând valoarea de
50.325,16 lei,
-valoarea de inventar a “branşamentelor apă” de
389.492,28 lei va fi diminuată cu suma de 37.292,08, rezultând
valoarea de 352.200,20 lei.
Prezenta hotărâre se comunică:
Primarului oraşului Nădlac
Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
Consiliului Judeţean Arad
S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
Instituţiei Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios
Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.

-

Art.4.
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