
ROMANIA - JUDEJUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI CHI^INEU-CRISj i 

H O T A R A R E A NR. 84 
Din 28 septembrie 2016 

Privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de folosin^a catre S.C. COMPANIA DE 
APA „ VALEA CRISURILOR " S.A. asupra terenului in suprafata de 1500 mp inscris 

in C.F. 305117 Chisineu-Cris, pe care este amplasata Statia de epurare Nadab si 
asupra terenului in suprafata de 764 mp inscris in C.F. 305118 Chisineu-Cris, pe 

care este amplasata Statia de pompare Nadab 

Consiliul Local al Orasului Chisineu Cris , intrunit in sedinta ordinara, in data de 
28.09.2016 
- Initiativa Primarului Orasului Chisineu-Cris, d-l Burdan Gheorghe, manifestata prin 

Expunerea de motive nr. 11299/20.09.2016; 
- Raportul nr. 11298/20.09.2016 al d-nei Scorte Fiorina, consilier juridic in cadrul 

Compartimentului Juridic, Directia Administrate Publica, Primaria Orasului Chisineu Cris; 
- solicitarea S.C. COMPANIA DE APA „ VALEA CRISURILOR " S.A. privind acordarea dreptului 

de folosinta gratuita asupra imobilului inscris in C.F. 305117 Chisineu-Cris si asupra 
imobilului inscris in C.F. 305118 Chisineu-Cris, in vederea deschiderii unui punct de lucru; 

- prevederile art. 124 din Legea nr.215/2001 privind administrate publica locala, republicata, 
cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- prevederile art. 36, alin. 2 lit.(c) §i art. 124 din Legea nr. 215/2001 privind administrate 
publica locala, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate din domeniul programe de dezvoltare sociala, 
buget-finant;e, administrarea domeniului public §i privat al ora§ului, servicii sj comert; pe 
langa Consiliul Local al Orasului Chisineu-Cris; al Comisiei de specialitate din domeniul 
juridic pe langa Consiliul Local al Orasului Chi§ineu-Cri§ si al Comisiei de specialitate din 
domeniul amenajarea teritoriului, urbanism, realizarea lucrarilor publice, protecfja mediului, 
conservarea monumentelor istotrice sj arhitectura pe langa Consiliul Local al Orasului 
Chi§ineu-Cri§; 

- 13 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali in functie, la sedinta fiind prezenti 13 
consilieri locali 

In temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu 
modificarile §i completarile ulterioare, 

H O T A R A § T E 

Art.1. Se acorda cu titlu gratuit dreptul de folosintja catre S.C. COMPANIA DE APA „ 
VALEA CRISURILOR " S.A. asupra terenului in suprafata de 1500 mp inscris in C.F. 305117 
Chisineu-Cris, pe care este amplasata Statia de epurare Nadab si asupra terenului in suprafata 
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de 764 mp Tnscris Tn C.F. 305118 Chisineu-Cris, pe care este amplasata Statia de pompare 
Nadab. 

Art.2. Exercitarea dreptului de folosint;a asupra bunurilor imobile descrise la art. 1 se 
realizeaza cu titlu gratuit pe durata existentei capacitatilor - Statie de epurare si Statie de 
pompare. 

Art. 3. Se aproba Tncheierea contractului de comodat Tntre Orasul Chisineu-Cris si S.C. 
COMPANIA DE APA „ VALEA CRISURILOR " S.A. avand ca obiect acordarea dreptului de folosita 
gratuita asupra terenului Tn suprafata de 1500 mp Tnscris Tn C.F, 305117 Chisineu-Cris, pe care 
este amplasata Statia de epurare Nadab si asupra terenului Tn suprafata de 764 mp Tnscris in 
C.F. 305118 Chisineu-Cris, pe care este amplasata Statia de pompare Nadab. 

Art.4. Cu ducere la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tncredint;eaza Primarul Orasului 
Chisineu-Cris prin compartimentele de specialitate. 

Art.5. Prezenta hotarare se comunica cu : 
- Instituljia Prefectului Jude^ul Arad 
- Primarul Orasului Chisineu-Cris 
- Directia Economica din cadrul Primariei Orasului Chisineu-Cris; 
- Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, achizitii publice si investitii din cadrul 

Primariei Orasului Chisineu-Cris; 
- S.C. COMPANIA DE APA „ VALEA CRISURILOR " S.A. 
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