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HOTĂRÂREA Nr.192     
din 28.12.2021 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Nădlac, aflate în administrare și folosință la Compania de Apă Arad S.A., în 

vederea scoaterii din funcțiune prin casare 
 

 

         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
28.12.2021 

    Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr.               
7758/13.12.2021 

- Referatul compartimentului  administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

orașului Nădlac nr. 7757/13.12.2021 

- Adresa Companiei de Apă Arad S.A. nr. 25056/19.11.2021, înregistrată la primăria 
oraşului Nădlac sub nr. 7446/26.11.2021 

- Decizia Nr. 119/19.10.2021 a Consiliului de Administrație al Companiei de Apă 

Arad S.A. privind avizarea casării mijloacelor fixe aflate în administrarea și 
folosința Companiei de Apă Arad S.A. 

- Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 

Canalizare nr. 648/30.12.2009 
- Prevederile Ordonanţei Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului 

de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 

domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale 

- 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 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.581/2011 pentru modificarea şi completarea 
unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 976/2002 privind atestarea domeniului 

public al judeţului Arad, precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Arad 
- 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 
- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

     
             În temeiul prevederilor art. 129(1),(2) lit. c), alin.(6) lit.a), ale art. 288(1) și 

361(2)(3), art.139(1),(3) lit.g din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, actualizată, 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al oraşului 

Nădlac, a unor  bunuri de natura mijloacelor fixe, aflate în administrare și folosință la 

Compania de Apă Arad S.A., în vederea scoaterii din funcţiune, având valoarea de 

casare în sumă de 2.682,73 lei, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre. 
Art.2. Se desemnează dl. Aldea Ioan – inspector la compartimentul 

administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei orașului Nădlac să facă parte din 

comisia de casare pentru bunurile propuse la casare. 
Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul oraşului Nădlac, 

prin compartimentul administrarea patrimoniului local şi se comunică către: 

- S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
- Instituţia Prefectului - judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios     

Administrativ – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi 

Contencios 

 
 

        PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                 CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE    

                  MILAN KELO                                           SECRETAR GENERAL 
                                                                                       ALEXANDRU GROS 
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