
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.82 

DIN 04.11.2019 

PRIVIND DECLARAREA DE INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI CE 

DESERVESC REŢEAUA DE ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI ŞIMAND ŞI 
DAREA ACESTORA ÎN CONCESIUNE LA COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ŞIMAND, întrunit în şedinţă extraordinară, la 
data de 04.11.2019  
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nului Dema Florin-Liviu, Primar al comunei Şimand, 
privind declararea de interes public local a unor bunuri ce deservesc reţeaua de 
alimentare cu apă a comunei Şimand şi darea acestora în concesiune la 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.; 

- Raportul de specialitate al d-nei Brîndaş Lavinia, secretar al comunei Şimand; 
- Prevederile art.129 alin.(2), lit.(c), art.286 alin.(4), din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ, actualizată; 
- Adresa Companiei de Apă Arad S.A.nr.8237/23.04.2019; 
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Şimand; 
- votul „pentru” a 12 consilieri, din cei 13 în funcţie, fiind prezenţi 12 consilieri 
În temeiul art. 139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul 

administrativ; 
 

    HOTĂRĂŞTE: 
 

ART.1.  –  Se aprobă declararea de interes public local a unor bunuri ce deservesc 
reţeaua de alimentare cu apă a comunei Şimand, cuprinse în anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
ART.2 .  – Se aprobă  darea  în concesiune la COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., a 
bunurilor cuprinse în anexa nr.1 la prezenta hotărâre, în conformitate cu prevederile 
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi 
canalizare nr.648/30.12.2009. 
ART.3. – Se completează, în mod corespunzător, inventarul mijloacelor fixe 
aparţinând domeniului public al comunei Şimand, predate în concesiune către 
COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
ART.4. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Primarul 
comunei Şimand şi se comunică cu:  

- Primarul comunei Şimand; 
- Instituţia Prefectului judeţului Arad, Serviciul juridic şi contencios administrativ; 
- Compania de Apă Arad S.A.; 

 
Preşedinte de şedinţă,              Avizat de legalitate, 

      Fruja Gheorghe                       Secretar general  
 Brîndaş Lavinia 
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