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HOTĂRÂREA NR.99
din 18.06.2009
privind darea în folosinţă gratuită a autoutilitarei DACIA LOGAN către S.C. COMPANIA
DE APĂ ARAD S.A.
Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.06.2009,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului oraşului Nădlac nr.8733/2009
- referatul compartimentului Administrarea patrimoniului local din cadrul Primăriei oraşului
Nădlac nr.8705/2009
- Hotărârea Consiliului Local Nădlac nr.7/18.01.2008 privind aprobarea contractului de
concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza
oraşului Nădlac care se va încheia cu S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.
- contractul
de
delegare
de
gestiune
prin
concesiune
(Samtid),
nr.5128/04.06.2007
- prevederile Art. 36 (1) şi (2) lit. „c”, art.124 din Legea 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- adresa Consiliului Judeţean Arad nr.2439/02.03.2009, înregistrată la primăria oraşului Nădlac
sub nr.4548/03.03.2009, prin care se solicită înmatricularea autoutilitarei DACIA LOGAN şi
stabilirea modului de dare în folosinţă a acesteia către SC Compania de Apă Arad SA
- factura nr.000610/06.01.2009
- 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 aprobă darea în folosinţă gratuită către S.C. Compania de Apă Arad S.A., a
autoutilitarei DACIA LOGAN, primită în cadrul programului SAMTID, cu următoarele date de
identificare: BB Furgon, an de fabricaţie 2008, nr. de identificare UU1FSDIE539554655, Tip motor
1390 cmc, tip.R77, culoare albă, pe o perioadă de 23 de ani.
Art.2. Se aprobă Contractul de Comodat al bunului menţionat în cuprinsul art.1, conform
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. În vederea semnării contractului de comodat al bunului menţionat în cuprinsul art.1
se împuternicesc următoarele persoane:
- primar- Vasile Ciceac
- secretar- Alexandru Gros
- contabil- Şuşlak Ana
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:
- primarului oraşului Nădlac
- compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei

-

compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
SC Compania de Apă SA Arad
Instituţia Prefectului - Judeţul Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor , Juridic Relaţii
Publice şi Secretariat – Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi contencios.
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