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HOTĂRÂREA  Nr. 144 
Din 30.09.2004 

privind aprobarea încredinţării serviciului apă-canal  către RAAC Arad 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
30.09.2004, 
 Având în vedere : 

- referatul nr.8929/2004 al  primarului oraşului Nădlac 
- H.C.L. nr.83/2002 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Nădlac 

cu Consiliul Judeţean Arad, consiliile locale ale oraşelor Lipova, Ineu, 
Sebiş, Pâncota, Curtici şi operatorii în domeniul distribuţiei de apă 
potabilă  în aceste localităţi, respectiv S.C. Apoterm S.A. Nădlac şi 
R.A.C. Arad în vederea constituirii unei asociaţii pentru coordonarea 
finanţării unor lucrări de dezvoltare a infrastructurii conform 
Programului de Dezvoltare a Utilităţilor Municipale SAMTID, pe termen 
mediu şi lung şi se adresează municipiilor şi oraşelor de mărime 
mijlocie şi medie 

- H.C.L. nr.62/11.07.2003 privind aprobarea studiului de fezabilitate 
pentru proiectul „Reabilitare obiecte tehnologice şi reţea de distribuţie 
a apei potabile în oraşul Nădlac” 

- HCL nr.140/30.09.2004 privind aprobarea preluării serviciului apă-
canal de la SC Apoterm Nădlac SA 

- prevederile art.38 , alin 2, lit. c şi m din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală 

- avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, 
agricultură, juridică şi de disciplină 

- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, 
protecţie mediu şi turism, administraţie 

- votul a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcţie, fiind prezenţi 
la şedinţa Consiliului Local, un număr de 15 consilieri, 

În temeiul art. 46(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
 

HOTĂRĂŞTE  : 
 
 Art.1. Se aprobă încredinţarea serviciului apă-canal de la Serviciul Public 
Edilitar Gospodăresc din subordinea Consiliului local Nădlac către RAAC Arad. 
 Art.2. În vederea semnării protocolului de predare-primire a serviciului apă-
canal, din partea Consiliului local, se împuterniceşte primarul oraşului Nădlac, d-l 
Ciceac Vasile. 
 Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare în momentul obţinerii finanţării. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică : 

- primarului oraşului Nădlac 
- Serviciului Public Edilitar Gospodăresc 
- RAAC Arad 
- Prefecturii judeţului Arad, Serviciul Juridic şi Contencios 

       
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNAT PENTRU LEGALITATE 
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