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HOTĂRÂREA NR.50 

din 15.03.2011  
privind aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului  
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., care se realizează din fonduri IID  

(Fond de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare) 
 
 

 Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 
15.03.2011, 
 Având în vedere: 

- Expunerea  de motive a  primarului  oraşului Nădlac nr.2478/2011 
- referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

nr.2416/2011 
- adresa S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. nr.2009/10.02.2011, înregistrată la 

primăria oraşului Nădlac sub nr.2136/17.02.2011 
- prevederile art.10 din Ordonanţa de Urgenţă nr.198/2005 privind constituirea, 

alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 
- prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 

cu modificările şi completările ulterioare 
- Prevederile Art.35 (3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare 
- prevederile Art.11, alin.(1) şi (2) şi Art.36 alin.(2) lit. „d” ,,e”, alin.(6), pct.14, 

alin.(7) lit ,, c” din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

- 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, 

 În temeiul Art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aprobă Planul de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al Oraşului  
Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad S.A., în sumă totală de 110.122 lei, care se 
realizează din Fondul de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare ( IID ) conform anexei care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 Art.2. Suma de 45.102 lei se va utiliza pentru lucrări de extindere/reabilitare 
reţele de apă şi canalizare, iar suma de 65.020 lei se va utiliza pentru contorizarea staţiei 
de epurare; din Fondul de Întreţinere Înlocuire şi Dezvoltare ( IID ) se vor efectua şi 
reface şi branşamentele comune de la parterul blocurilor. 
 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: 
           - primarului oraşului Nădlac, 
           - S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
           - Compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 
           - Compartimentului contabilitate- casierie din cadrul primăriei 
            -Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, Serviciul Juridic și Contencios 
Administrativ– Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios 

 
 

Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează pentru legalitate                     
  Ing.Sorin Ivan Şproch                         Secretar 

Gros Alexandru 
 
 


