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CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  NR. 44 

din 26.05.2017 
 

privind aprobarea Planului de Reparatii pe anul 2017 pe rețelele de alimentare cu 
apă ce se regăsesc în domeniul public al comunei Șagu aflate în administrarea și 

exploatarea Companiei de Apa Arad SA 
 

 Consiliul local Șagu întrunit în ședință extraordinară în data de 
26.05.2017 
 Având în vedere: 
– prevederile art.121, alin.1 si 2 din Constitutia Romaniei; 
– prevederile art.36, alin.2, lit. “d” si alin.6, lit. “a”, pct.14 din Legea nr.215/2001 

– legea administratiei publice locale, republicata, cu modifcarile si completarile 
ulterioare; 

– prevederile art.5, lit. “d” din OUG nr.198/2005 privind constituirea, alimentarea 
si utilizarea fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare pentru proiectele de 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta 
financiara nerambursabila din partea Uniunii Europene; 

– adresa Companiei de Apa Arad nr. 4611/14.03.2017 inregistrata la Primaria 
comunei Șagu, sub nr. 2416/23.05.2017; 

– proiectul de hotarare initiat de Primarul comunei Șagu; 
– referatul compartimentului de specialitate; 
– raportul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Șagu  
– votul ”pentru” a 8 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie, fiind prezenti 

la sedinta extraordinara un numar de 8 consilieri; 
 In temeiul art.45, alin.1, art.61, alin.2 si art.115, alin.1, lit. “b” din 
legea nr.215/2001 – legea administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare 
 

HOTARASTE: 
 

 ART.1. Se aproba Planul de reparatii pe anul 2017 pe rețelele de alimentare 
cu apă ce se regăsesc în domeniul public al comunei Șagu aflate în administrarea 
și exploatarea Companiei de Apa Arad SA, prevazut in anexa care face parte 
integranta din prezenta hotarare. 
 ART.2. Primarul comunei Șagu, prin aparatul de specialitate vor aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 ART.3. Prezenta hotarare se comunica cu: 

– Prefectul Judetului Arad; 
– SC COMPANIA DE APA  ARAD SA. 

 

    Președinte de şedinţă,                                              Contrasemnează,     
          Vidican Livia                                                            Secretar 
                                                                                      Roman Dan 


