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HOTĂRÂREA Nr.62
din 03.05.2012

privind declararea unor bunuri ca făcând parte din domeniul public 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
03.05.2012,

Având în vedere :
- expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.4294/2012
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul

primăriei nr. 4138/2012
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr. 5515/29.03.2012,

înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 3407/03.04.2012
- Contractul de delegare prin concesiune ( Samtid ), nr. 648/30.12.2009
- Hotărârea Consiliului Local al oraşului Nădlac nr.53/31.03.2009 privind

însuşirea de către Consiliul Local al oraşului Nădlac a inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al oraşului Nădlac

- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare

- prevederile art. 36(2), lit. c, (5) lit. a 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 lucrarea de „Montare debitmetru pentru Staţia de
Epurare Nădlac”, apometre, branşamente şi racorduri, executate pe raza oraşului Nădlac, în
valoare totală de 97.755,43 lei, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă transmiterea în folosinţă a bunurilor menţionate în anexa către S.C.
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. pe toată perioada valabilităţii Contractului de delegare prin
concesiune ( Samtid ), nr. 648/30.12.2009.

Art.3. Se aprobă completarea şi modificarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al oraşului Nădlac, Secţiunea I - „Bunuri imobile” anexa nr. 2 la Hotărârea
Consiliului Local al oraşului Nădlac nr. 53 din 31.03.2009, astfel:
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- Secţiunea I :Bunuri imobile
Nr.
crt. Codul

de
clasifica
re

Denumirea
bunului

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii,
sau, după

caz, dării în
folosinţă

Valoarea
de inventar

lei

Situaţia juridică
actuală

0 1 2 3 4 5 6
11 1.8.6. Conducte de

aducţiune şi
distribuţie până la
limita proprietăţii
consumatorilor

- contoare apă
- branşamente apă

47.000 m 1977-1999 2.840.828

70.258,22
1.571.401,96

HCL 113/28.08.2001
HCL   75/28.04.2009
HCL 172/27.12.2010
HCL 133/31.05.2011
HCL    32/15.03.2012
H.C.L. 62 /03.05.2012

15 1.8.8. Staţia de epurare a
apelor uzate

1 staţie
6 bazine

1977 220.259,17 H.C.L. 113/28.08.2001
H.C.L. 62 /03.05.2012

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
- compartimentului contabilitate-casierie 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

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate
Cioarsă Ștefan Traian Secretar

Gros Alexandru


