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Nr.2416 din 21.02.2011.  
 

R E F E R A T  
 
                                 Către, 

                                        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI NĂDLAC 
 
       Subsemnatul Aldea Ioan, inspector la Compartimentul Administrarea 
Patrimoniului Local din cadrul Primăriei oraşului Nădlac, 
     Având în vedere : 

- Adresa S.C. COMPANIA DE APĂ S.A. Arad, nr.2009/10.02.2011, 
înregistrată la Primăria oraşului Nădlac sub nr.2136 /17.02.2011, 
referitor la aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul 
public local al oraşului Nădlac concesionat Companiei de Apă Arad SA, 
care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi 
Dezvoltare), 

- H.C.L. Nădlac nr.32/31.03.2005 privind participarea Consiliului Local 
Nădlac la constituirea S.C. Compania de Apă S.A Arad, 

- prevederile legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale , republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi  publice 
cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art.10 din O.U.G. nr.198/22.12.2005 privind constituirea, 
alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare 
pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 
beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii 
Europene  

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

- prevederile art.36 (2), lit.”b”, alin (4), lit.”d”, alin (6) lit ”a” pct. 14 din 
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările  şi completările ulterioare, 

 
 

P R O P U N: 
 

 
- Aprobarea Planului de Investiţii pe anul 2011 pe domeniul public al 

Oraşului Nădlac, concesionat către S.C. Compania de Apă Arad S.A., 
care se realizează din fonduri IID (Fond de Întreţinere Înlocuire şi 
Dezvoltare) în sumă totală de 110.122 lei, din care 45.102 lei vor fi 
utilizaţi pentru lucrări de extindere/reabilitare reţele apă şi canalizare 
pe străzile propuse de către primăria oraşului Nădlac. 

- Suma de 45.102 lei care va fi utilizaţă pentru lucrări de 
extindere/reabilitare reţele apă şi canalizare, rezultă din diferenţa 
dintre suma totală alocată oraşului Nădlac(110.122 lei) şi suma de 
65.020 lei, (poziţia A 1.2, pct.1 din anexă „ măsură de evacuare apă – 

http://www.primaria-nadlac.ro/


contorizare). Suma de 65.020 lei urmează să fie utilizată pentru 
contorizarea staţiei de epurare.  

- Având în vedere sesizările locatarilor din blocurile unde îşi desfăşoară 
activitatea  societăţile comerciale de la parterul acestora, sumele de 
bani alocate oraşului Nădlac din fondul IID (Fond de Întreţinere 
Înlocuire şi Dezvoltare), vor fi folosite pentru refacerea şi separarea 
branşamentelor comune ( locuitorii blocurilor respective să aibă 
contoare separate de societăţile comerciale). Menţionez faptul că în 
urma discuţiilor avute cu reprezentanţi ai Companiei s-a discutat 
posibilitatea ca suma alocată oraşului Nădlac să fie suplimentată,  însă 
ni s-a comunicat faptul că, Compania a efectuat licitaţia pentru 
realizarea investiţiei şi că suma alocată iniţial ( 45012 lei ), nu poate fi 
suplimentată. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compartiment APL 
                                                                                    Insp. Aldea Ioan 


