JUDEŢUL ARGEŞ
MUNICIPIUL PITEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea inventarului activelor fixe
corporale aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti, concesionate
S.C. Apă Canal 2000 S.A.

Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă ordinară;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului municipiului Piteşti;
- RapOltul nr.3509 din 18.01.2008 al serviciului Unitatea de Monitorizare a
Serviciilor Publice;
- Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în rapoartele nr.
4629/2008, nr. 4631/2008, nr. 4633/2008, nr. 4921/2008 şi nr. 4635/2008;
- Cererea nr.36108.01.2008 a S.C. Apă Canal 2000 S.A.,înregistrată la Primălia
Municipiului Piteşti sub nr.l 053/08.0 1.2008;
Văzând prevederile art. 36 alin.(2) lit.c) şi art.63, alin.(5) lit.d) din
Legea
nr.215/200 1, republicată, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, ale Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, precum şi
prevederile HCL nr.297/2007 privind inventarierea şi reevaluarea de către concesionarul S.c. Apă
Canal 2000 S.A. a bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Piteşti care fac obiectul
contractului de concesiune nr.8286/200 1;
În temeiul dispoziţiilor art. 45. alin. (1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată,

Art. 1. (1) Se aprobă inventarul activelor fixe corporale apal1inând domeniului public
al municipiului Piteşti, date în administrare S.C.Apă Canal 2000 S.A., prin contractul de concesiune
nr.8286/200 1, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre;
(2) Inventarul prevăzut la alin. (1) este întocmit la data de 31.10.2007 de către
concesionarul S.c. Apă Canal 2000 S.A.
Art. 2. Activele fixe corporale cuprinse în inventarul prevăzut la art.l vor fi supuse
reevaluării, în condiţiile legii.
Art. 3. Serviciul Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Direcţia Economică,
Direcţia Patrimoniu şi Dezvoltare Locală şi S.c. Apă Canal 2000 S.A. vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri,care va fi comunicată acestora de către secretarul municipiului Piteşti.
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