
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL  
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 108 
din 17.11.2017 

 
privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Șagu care 
sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apă Arad 

           
     Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit în ședință ordinară în data de 
17.11.2017 
     Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO,   
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Adresa nr. 17985 din 13.11.2017 a S.C. Compania de Apă S.A. Arad, 
înregistrată la Primăria com. Șagu sub nr. 4263 din 14.09.2017 
- prevederile Actului Constitutiv al Companiei de Apă Arad; 
- prevederile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare: 
- prevederile Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare de apă și 
canalizare, rerepublicată, cu modificările și completările ulterioare: 
- prevederile Ordinului nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind 
organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor si capitalurilor proprii 
- prevederile Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale; 
- Referatul Compartimentului Contabilitate din cadrul  Primariei comunei Șagu 
- votul „pentru” a 11 consilieri, din cei 13 in funcţie, fiind prezenţi 11 consilieri.   
       În temeiul art. 45  alin. 1  din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 
 

HOTĂRĂȘTE, 
 

         Art.1.- Se desemnează doamna Pasc Florica, reprezentant al Consiliului 
Local al Comunei Șagu,  să facă parte din comisia de inventariere constituită la 
Compania de Apă Arad, în vederea inventarierii bunurilor predate în 
administrare și exploatare către aceasta prin Protocolul de predare-primire în 
gestiune nr. 3267/16448/15.07.2016 . 

Art.2.- Cu ducerea la indeplinirea prezentei hotarari se însărcinează 
Compania de Apă Arad și Consiliul Local Șagu – prin primarul comunei Șagu. 

 Art.3.- Prezenta hotarare se comunica: 
- Institutiei Prefectului - Judetul Arad; 
- Primarului comunei Șagu; 
- S.C. Compania de Apa Arad; 



    -  va fi publicată prin afişare la sediul Consiliului local a comunei Șagu și pe 
site-ul propriu www.primariasagu.ro 

 
    Președinte de şedinţă,                                             Contrasemnează,     
          Bun Teofil                                                             p.Secretar 
                                                                                     Roman Dan 

                                                                            Inspector, 
                                                                            Lucaciu Claudia 

 


