
ROMÂNIA                                                          
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ŞAGU  
CONSILIUL LOCAL 
                                                

HOTĂRÂREA  NR. 87 
din 15.09.2017 

 
privind declararea de interes public local a bunurilor de pe raza comunei 

Șagu inregistrate de catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. Arad 
 

 Consiliul Local al comunei Şagu, întrunit in şedinţă extraordinară în 
data de 15.09.2017 
 Având în vedere: 
- prevederile art. 121 (1) şi (2), din Constituţia României, republicată în MO, 
partea I, nr. 767/31.10.2003, 
- Proiectul de hotărâre privind declararea de interes public local a bunurilor 
de pe raza comunei Șagu inregistrate de catre S.C. COMPANIA DE APA S.A. 
Arad; 
-  referatul compartimentului de specialitate din cadrul Primariei comunei 
Sagu; 
- Adresa nr. 7398 din 10.04.2017 a S.C. COMPANIA DE APA ARAD S.A., 
inregistrata la Primaria com. Sagu sub nr. 4256 din 13.09.2017  
- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale;  
– prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia , actualizata .  
- Prevederile art. 36, alin. (2) litera c. din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile 
ulterioare 
-  votul pentru a 11 consilieri din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 
sunt prezenţi la şedinţă 11 consilieri. 
       In temeiul art 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si 
completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
        Art.1.- Se declara de interes public local bunurile de pe raza comunei 
Șagu inregistrate de catre S.C. Compania de Apa S.A. Arad, în anul 2016, cu 
o valoare totala de 1.000 lei, potrivit anexei nr. 1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre 
        Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Şagu şi se comunică cu: 

 -  Instituţia Prefectului - Judeţul Arad  
 -  SC COMPANIA DE APA SA 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,     
        Kunszabo Mihai                                                         Secretar 
                                                                                     Roman Dan 

 


