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EXPUNERE DE MOTIVE: 
 

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac, 
Având în vedere: 

• 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 

 
PROPUN: 

 
 Consiliului Local Nădlac supunerea spre aprobare a modificării 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), prin scoaterea din lista bunurilor 
concesionate de către Consiliul Judetean Arad către S.C. Compania de Apă  Arad 
S.A. a bunurilor precizare în proiectul de hotărâre, conform adresei .C. Compania de 
Apă  Arad S.A. 

De asemenea, prin aceeași hotărâre se confirmă faptul că 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. 
 

Primar, 
VASILE CICEAC 
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