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HOTĂRÂREA NR. 131
Din 31.05.2011
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu
apă și canalizare
Consiliul Local Nădlac, întrunit în şedința ordinară din data de 31.05.2011
Având în vedere:
• Expunerea de motive a primarului orașului Nădlac nr.6768/2011
• Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr.6788/2011
• Adresa nr.457/18.05.2011 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Județul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de
modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator
Regional), înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr.6644/18.05.2011
• Hotărârea nr.55/25.02.2011 prin care Consiliului Județean Arad a aprobat
Studiul de specialitate și de oportunitate privind livrarea de apă în Ungaria
• Prevederile Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
• prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu
modificările și completările ulterioare
• prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare
• Avizul favorabil al Ministerului Mediului și Pădurilor, potrivit art.8 alin.6 din
Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010
• Hotărârea CJA de scoatere din lista bunurilor ce au fost concesionate către S.C.
Compania de Apă arad S.A. a bunurilor care urmează a fi concesionate către
viitoarea societate comercială
• 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 publică locală;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă
( Operator Regional), ce a fost aprobat prin Hotararea nr.196/18.12.2009 a
Consiliului Local Nădlac, prin Actul Adiţional nr. 1/2011, în forma prevăzută în
Anexă la prezenta hotărâre, prin scoaterea din lista bunurilor concesionate de către
Consiliul Judetean Arad către S.C. Compania de Apă Arad S.A. a următoarelor bunuri:
FORAJ SP 74, FORAJ SP 75, FORAJ SP 76, FORAJ SP 77, FORAJ SP 78, FORAJ SP 79,
FORAJ SP 80, FORAJ SP 81, FORAJ SP 82, FORAJ SP 83, FORAJ SP 84, FORAJ SP 85,

FORAJ SP 86, FORAJ SP 87, FORAJ SP 88, FORAJ SP 89, FORAJ SP 90, FORAJ SP 91,
FORAJ SP 92, FORAJ SP 93 și a mijloacelor fixe din frontul de captare Nord care
aparțin forajelor 74 – - 93. Lista acestor bunuri se află în Anexa 15 postată pe siteul www.adiac-arad.com.
Art. 2 – Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.648/30.12.2009, rămân nemodificate.
Art. 3 – Orasul Nădlac confirma prin prezenta hotarare ca modificarea
Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare
nr. 648/30.12.2009 prin Actul Adițional nr. 1/ 2011:
nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile,
în aceleași condiții de continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea
indicatorilor de performanță) stipulate în prezent, în Contractul de Delegare
a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.
648/30.12.2009, către toți utilizatorii din aria de operare,
si
nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de
referință din analiza cost – beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare
aferentă Contractului de Finanțare nr. 101709/20.05.2010.
Art. 4 – Se împuterniceşte Dl VASILE CICEAC, primar al oraşului NĂDLAC,
cetăţean român, născut(ă) la data de 25.01.1952 la sat. Hărnicești,, domiciliat(ă) în
orașul Nădlac, posesor al B.I. / C.I. seria AR, nr. 103233, eliberat(ă) de Pol. Oraș
Nădlac la data de 19.02.2002, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local
Nădlac, Actul Adiţional la Contractului de Delegare a Gestiunii
serviciului de
alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar: Compania de
Apă (Operator Regional), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5 – Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad, cu sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă
la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr.
19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, Actul
Adițional nr.1/2011 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul
său legal, dl. Ioţcu Nicolae - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art. 6– Prezenta hotărâre se comunică către:
• Primarul orașului Nădlac
• Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei
• Compartimentului contabilitate-casierie din cadrul primăriei
• Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad
• Consiliul Judeţean Arad
• Instituția Prefectului- Județul Arad, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
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