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EXPUNERE DE MOTIVE

Primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere :

- 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, din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare

Consider oportună propunerea supusă atenţei şi

Propun:

Consiliului Local Nădlac aprobarea proiectului de hotărâre 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..

Bunurile de interes public local 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,
sunt în valoare totală de 97.755,43 lei.

Aceste bunuri este necesar să fie transmise în folosinţă 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 mai sus menţionate se va efectua de către comisia stabilită prin
dispoziţia primarului.

De asemenea, este necesar 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, conform situației bunurilor de interes public modificate din inventar.
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