
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LIVADA 
JUDEȚUL ARAD                                                                                          
                   
                                                               PROIECT 

HOTĂRÂREA NR.__________ 
privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de către  

S.C. Compania de Apă Arad S.A.  
 

Consiliul local al comunei Livada jud.Arad ; 
       Având în vedere: 

- Expunerea de motive  a Primarului comunei Livada, județul Arad 
- Raportul de specialitate 
- Adresa nr. 8233/23.04.2019 transmisă de către SC Compania de Apă Arad SA prin 

care transmite situația bunurilor recepționate și înregistrate în contabilitate 
companiei la data de 31.12.2018 

Prevederile art. 129 alin. 2 lit. c  ; art. 286 alin. 4 din Codul administrativ , 
aprobat prin OUG nr. 57/2019: 
           

 In temeiul  art. 139  alin. 3 din Codul administrativ , aprobat prin OUG nr. 
57/2019: 
     

HOTĂRĂŞTE 
  
 Art. 1 Se însușesc și se aprobă situația bunurilor recepționate și înregistrate 
în contabilitatea a SC Compania de  Apă Arad SA la data de 31.12.2018, 
declararea lor de interes public local și darea lor în concesiune la SC Compania de 
Apă Arad SA conform Contractului de Delegare A gestiunii Serviciilor Publice de 
Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, conform documentației 
anexate ce face parte inegrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Centralizatorul intrări de bunuri pe raza comunei Livada , localitățile 
Livada  și Sînleani , înregistrate în anul 2018 în valoare de 75.538,00 lei ( 
anexa nr. 1)  

- Tabele cuprinzând recepții și branșamente de apă  înregistrate în 
evidențele SC Compania de Apă Arad SA , pe raza comunei Livada , în 
valoare totală de 67.768,00 lei și contoare aferente în valoare de 7.770,00 
lei  



- Actele de donație a branșamentelor de apă înregistrate în evidențele SC 
Compania de Apă Arad SA  

         Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 
primarul comunei Livada – dl. Bimbo Iosif   
 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică cu : Instituția Prefectului jud. Arad , 
Primarul comunei Livada , Compartimentul contabilitate din aparatul de 
specialitate al primarului și se aduce la cunoștința publică prin publicarea pe siteul 
instituției .  
 
 
Inițiator de proiect                                                                Contrasemnat  
Bimbo Iosif                                                                  Secretar general al comunei     
                                                                                         Răcănel Ionela Nadia  
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-

FINANŢE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 
AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de către  
S.C. Compania de Apă Arad S.A.  

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 
dl. ȘERB MILITON –președinte de comisie   
dna.FLORINCUȚA ALEXANDRINA –secretar  

dl. TĂRȘAN NELU –membru 

dl. ȘTEF DORIN –MARIUS – membru 

dl. DELIMAN VASILE FLORENTIN – membru  

dl.PĂIUȘAN NICU-SIMION – membru  

dl.AUREL BĂLAȘ -membru 

dl.CÂNDEA CIPRIAN ANDREI –membru 

dl. CÂNDEA IOAN-TEODOR – membru  

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea situației 
bunurilor recepționate de către  S.C. Compania de Apă Arad S.A.  hotărâre care se 
avizează_______________________. 

 

 

 

Preşedinte Secretar 

Șerb Militon                                                              Florincuța Alexandrina   
 

 

 

 

 



 

Raport de specialitate  

 

 

 
 Susbemnata Răcănel Ionela Nadia , secretar al Comunei Livada , jud. Arad  
am analizat adresa nr. 8233/2019  transmisă de către  SC Compania de apă Arad 
SA prin care ne înaintează situația bunurilor înregistrate în contabilitate 
companiei până la data de 31.12.2018 atașând centralizatorul intrărilor de bunuri 
de pe raza comunei Livada în valoarea de 75.538,00 lei și solicitând în acest senst 
adoptarea unei hotărâri de consiliu prin care aceste bunuri vor fi declarate de 
interes public local  . În acest sens s-a elaborate prezentul proiect de hotărâre care 
în cuprinsul anexei sunt prevăzute toate bunurile ce vor intra în patrimoniul public 
al comunei Livada   
Conform art. 286 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrative : ” (4) 

Domeniul public al comunei, al oraşului sau al municipiului este alcătuit din 
bunurile prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes 

public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt 
declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes public naţional ori 
judeţean” , astfel consider ca aceste bunuri pot aparține domeniului public al 
comunei Livada , urmând ca ulterior la data efectuării inventarierii bunurilor 
domeniului public al comunei acestea să fie atestate prin HCL.  
 

  
 

 

Întocmit  

Răcănel Ionela Nadia  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Expunere de motive 

          

 

  Prin adresa nr. 8233/2019  transmisă de către  SC Compania de apă Arad SA 
prin care ne înaintează situația bunurilor înregistrate în contabilitate companiei 
până la data de 31.12.2018 atașând centralizatorul intrărilor de bunuri de pe raza 
comunei Livada în valoarea de 75.538,00 lei și solicitând în acest senst adoptarea 
unei hotărâri de consiliu prin care aceste bunuri vor fi declarate de interes public 
local  . În acest sens s-a elaborate prezentul proiect de hotărâre care în cuprinsul 
anexei sunt prevăzute toate bunurile ce vor intra în patrimoniul public al comunei 
Livada  în scopul reglemtării juridice a acestor bunuri .  
 Propun Consiliului local Livada adoptarea acestui proiect de hotărâre în 
forma inițiată .  
           

 

 

 

                                                   PRIMAR, 

                                                            Bimbo Iosif  

 
 

 

 


