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HOTĂRÂREA  Nr. 91 
din 26.09.2017  

privind declararea de interes public local a unor bunuri ce deservesc reţeaua 

de alimentare cu canalizare a comunei Vladimirescu 

  

Consiliul local al comunei Vladimirescu, judeţul Arad, 

Având in vedere : 
- expunerea de motive a Primarului comunei Vladimirescu  

- referatul de specialitate întocmit de Biroul de Urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu  
- adresa nr. 4031/13.04.2016 a S.C. Compania de Apă Arad S.A. împreună cu anexa nr.1  

-  votul de 16 voturi pentru, exprimat în şedinţa ordinară din 26.09.2017 de Consiliul local al comunei 
Vladimirescu 

Văzând : 
- prevederile art. 121 din Constituţia României; 
- prevederile art. 36,  alin. 2  lit.c, coroborat cu alin.9 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală  republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.3, alin.1 şi 4, pct.III.4 din Anexe la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică 
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă radierea poziţiilor 3,6,13,14,18,19,20,23 din centralizatorului intrărilor de 
bunuri de pe raza comunei Vladimirescu recepţionate şi inregistrate în contabilitatea Companiei de Apă 
Arad S.A în anul 2016. 

 Art.2.   Se aprobă modificarea centralizatorului cu valoarea bunurilor intrate în anul 2016 prin 
scaderea celor 8 poziţii care au fost radiate prin art.1. 

Art.3. Se aprobă însusirea Centralizatorului intrărilor de bunuri de pe raza comunei Vladimirescu 
recepţionate şi inregistrate în contabilitatea Companiei de Apă Arad S.A conform modificarii din art.1  
precum şi a centralizatorului cu valoarea de 21.200 lei la 31.12.2016  a bunurilor de pe raza localităţii 
Vladimirescu înregistrate în contabilitatea Companiei de Apă Arad S.A. 

Art.4.  Se aprobă declararea de interes public local a unor bunuri ce deservesc reţeaua de 
alimentare cu canalizare a comunei Vladimirescu , conform modificarilor aduse prin articolele de mai sus 
ale prezentei Hotarari care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.5.  Se completează în mod corespunzător, inventarul mijloacelor fixe aparţinând domeniului 
public al comunei Vladimirescu, predate în concesiune către S.C. Compania de Apă Arad S.A. 

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul comunei 
Vladimirescu, prin serviciile de specialitate.  

Art.7. Prezenta hotărâre se va comunica cu: 
- Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
- Primarului comunei Vladimirescu 
- Biroul de urbanism din cadrul Primăriei comunei Vladimirescu  
- S.C. Compania de Apă Arad S.A. 
- Serv. Buget, finanţe, contabilitate. 
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