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HOTĂRÂREA nr. 46 

din 31. 07. 2019 

 

Privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de 

 SC Compania de Apă Arad la 31.12.2019 
 
Consiliul local Beliu, întrunit în ședință ordinară, 
Având în vedere: 
-expunerea de motive a primarului comunei Beliu privind solicitarea Consiliului Județean 
Arad de trecere a unor bunuri din domeniul public al județului Arad în domeniul public al 
comunei Beliu, 
-referatul Compartimentului din cadrul Primăriei comunei Beliu  privind solicitarea 
Companiei de Apă Arad pentru însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de 
SC Compania de Apă Arad la 31.12.2018, 
- adresa Compania de Apă Arad nr. 8236/23.04.2019 înregistrată la Primăria Comunei 
Beliu sub nr. 2132/03.05.2019 , 
- prevederile art. 299, alin. (1) și lit a-c  Cap III, secțiunea a-2-a dn OUG 57/03.07.2019 
privind Codul administrativ, 
-prevederile Anexei nr. 1, lit b din H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, 
orașelor, municipiilor și județelor, 
-prevederile art.129 alin.(2), lit.c , coroborat cu al 6, lit a din OUG 57/2019- Codul 
administrativ, 
-prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 consilieri locali 
prezenți, din totalul de 13 în funcție, conform art. 137  și art.139, al.1 ale OUG 57/2019, 
 
      În temeiul art. 139, al.1 și art. 196, al.1, lit a din OUG 57/2019- Codul administrativ,    

 
HOTĂRĂȘTE : 

 
Art.1. Se însușește și se aprobă situația bunurilor recepționate și înregistrate în 

contabilitatea Companiei de Apă Arad la31.12.2018, declararea lor de interes public local 
și darea lor în concesiune la SC  C.A.A. SA în Contractul de Delegare a Gestiunii 
Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, potrivit 
documentației anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

- Centralizatorul intrărilor de bunuri pe raza localității Beliu, înregistrate în anul 
2018, în valoare de 9.100,00 lei (anexa1), 

- Tabele cuprinzând recepțiile de branșamente de apă înregistrate în evidențele 
Companiei de Apă Arad, pe raza localității Beliu, înregistrate în anul 2018, în 
valoare totală de 7.020,00 lei și contoare aferente în valoare de 2.080,00 lei. 

- Actele de donație a branșamentelor de apă înregistrate în evidențele Companiei 
de Apă Arad. 
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Art.2. Cu ducere la îndeplinire a hotărârii ce se va adopta se încredinţează primarul 
Comunei Beliu, prin compartimentele de specialitate. 

Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul comunei, conform art.197, 
al.1,2,4 ale OUG  57/03.07.2019 cu  : 
               -Instituţia Prefectului- Judeţul Arad, 
               -Primarul Comunei Beliu, 
               -S.C. Compania de Apă Arad S.A., 
               -Persoanele interesate, prin afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site.     
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                                                                      jr. ANA-MARIA BIRĂU  
 

 


