
 

 

ROMÂNIA 
JUDETUL ARAD 

CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI VLADIMIRESCU 

 

            Str. Revolutiei nr. 4; tel.: 514902; fax: 514101; e-mail: primariavladimirescu@arad.astral.ro 

HOTĂRÂREA   Nr.42 
din 30.05.2017 

privind acceptarea ofertei de donatie facuta de S.C. IMOTRUST S.A. avand ca obiect reteaua de 

canalizare si bransamentele prevazuta cu 2 statii de pompare din localitatea Vladimirescu, cartier Via 
Carmina, zona I si III  

 
 

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 
Avand in vedere: 
-referatul arhitectului din cadrul Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu  

-raportul d-ului primar Crisan Ioan care prezintă motivele care au stat la baza promovării proiectului 
de hotărâre  

-adresa  S.C. Imotrust S.A. înregistrată la Consiliul local Vladimirescu Arad cu nr. 4003/12.04.2017; 
-Oferta de donaţie făcută de S.C. Imotrust S.A. autentificată de notar public Ioan Botoş-Gavrilescu 

prin Încheierea nr. 1393/12.04.2017; 

-Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare;; 
-Prevederile art. 863 lit. c Cod Civil; 

-Prevederile art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

-votul de  16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinara din 30.05.2017 de Consiliul local al comunei 

Vladimirescu 
 
 

In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, 
 

 

HOTĂRĂŞTE : 
 

 

 

Art.1.(1) Se acceptă Oferta de donaţie făcută de S.C. Imotrust S.A. autentificată de notar public 
Ioan Botoş-Gavrilescu prin Încheierea nr. 1393/12.04.2017 autentificată de notar public Ioan 
Botoş - Gavrilescu, având ca obiect reţeaua de canalizare menajare si bransament, prevazuta cu 
2 statii de pompare a apelor uzate menajere situata in localitatea Vladimirescu, cartierul Via 
Carmina, zona I şi zona III, judeţul Arad, anexata prezentei hotarari care face parte din prezenta  
hotărâre. 

(2) Bunurile care fac obiectul Ofertei de donaţie menţionate la art. 1 prevăzute în anexele la 
oferta de donatie, la prezenta hotărâre se vor introduce în domeniul public al comunei 
Vladimirescu, după încheierea în formă autentică a contractului de donaţie şi a protocolului de 
predare - primire între părţile interesate. 

Art.2. Se aprobă constituirea cu titlu gratuit în favoarea comunei Vladimirescu respectiv prin 
operatorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, a dreptului de uz pe o 
perioadă de 30 de ani, a dreptului de superficie pe o perioadă de 99 de ani şi a dreptului de 
servitute de trecere subterană, continuă şi perpetuă, a dreptului de servitute de trecere cu 
piciorul şi/sau cu autovehiculul, în vederea realizării accesului la reţeaua de alimentare cu apă şi 
branşamente, asupra terenurilor evidenţiate în C.F. nr. 310870 Vladimirescu nr. cadastral 
310870, C.F. nr. 301032 Vladimirescu nr. cadastral 301032, C.F. nr.300361 cu nr.cad. 300361 
aflate în proprietatea S.C. Imotrust S.A. 
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Art.3. Se împuterniceşte domnul Crisan Ioan, primarul comunei Vladimirescu, să semneze 
contractul de donaţie în formă autentică, după întabularea în C.F. nr. 310870 Vladimirescu nr. 
cadastral 310870, C.F. nr. 301032 Vladimirescu nr. cadastral 301032, C.F. nr.300361 cu nr.cad. 
30036 a dezmembrămintelor dreptului de proprietate privată prevăzute la art. 2.  
 
Art.4. Se aprobă concesionarea bunurilor identificate în anexele la prezenta hotărâre către S.C. 
Compania de Apă Arad S.A. şi modificarea în mod corespunzător a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. 
 
Art.5. Se acordă mandat special domnului Crisan Ioan, reprezentantul comunei Vladimirescu în 
Adunarea Generală a Asociaţilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare 
Judeţul Arad, să voteze aprobarea şi semnarea Actului Adiţional de modificare a Contractului de 
Delegare de Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, în numele şi pe 
seama asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. 
 
Art.6. Se acordă mandat special reprezentantului comunei Vladimirescu, Judeţului Arad în 
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A., să voteze aprobarea şi 
semnarea Actului Adiţional de modificare a Contractului de Delegare de Gestiune a Serviciilor 
Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare. 
 

Art.7. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Vladimirescu şi Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu. 

 
Art.8. Hotărârea se comunică la:  
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad 
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad 
- Biroului de Urbanism din cadrul Primariei Vladimirescu  
-Serviciul financiar-contabil 
-S.C. Imotrust S.A. 
-S.C. Compania de Apă Arad S.A. 

 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                               Contrasemnează, 

                   HARLAU DACIAN-ALIN                                                      SECRETAR 
                                                                                                            OVIDIU TANASĂ 
                     
            …………………………….………………..                                                                                       
                                                                                                    …………………………….……..     
R.D.: T.O 


