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                                                                                                                      PROIECT 

   HOTĂRÂRE     

privind aprobarea unor măsuri la S.C COMPANIA DE APĂ S.A  

 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova,   

Având în vedere: 

- prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129 alin.2 lit.a, coroborat cu alin.3 lit.d și art.361 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ cu completările ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

republicată (2), cu modificările ulterioare;  

- prevederile O.G. 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; 

- iniţiativa Primarului Oraşului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare nr.22906 din 

20.11.2019; 

- raportul de specialitate nr.22907 din 20.11.2019, întocmit de Serviciul Urbanism, A.T. şi 

Autorizări Transporturi; 

- Adresa SC Compania de Apă Arad SA nr. 21789/25.10.2019, înregistrată la Primăria 

Oraşului Lipova sub nr.21559/29.10.2019;  

- votul ,,pentru” a ___ consilieri, fiind îndeplinită condiţia de majoritate absolută, cerută de 

prevederile art.139, alin.3, lit.g din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

completările ulterioare; 

    În temeiul art.139, alin.1 şi art.196, alin1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al Orașului Lipova a unor 

bunuri de natura mijloacelor fixe, aflate în administrarea şi folosinţa Companiei de Apă Arad S.A., 

în vederea scoaterii din funcţiune, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se completează în mod corespunzător, inventarul mijloacelor fixe aparţinând 

domeniului privat al Oraşului Lipova, propuse pentru casare de către S.C. Compania de Apă Arad 

S.A. 

Art.3. Se mandatează dl./dna __________________ în calitate de reprezentant al 

Oraşului Lipova, să facă parte din comisia de casare pentru bunurile propuse în acest sens. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad, în vederea 

exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, prin grija Compartimentului 

Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
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