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Nr.2711/13.03.2012

EXPUNERE DE MOTIVE:

Vasile Ciceac, primarul oraşului Nădlac,
Având în vedere:

 Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul
primăriei nr._____/2012

 Adresa nr.441/13.03.2012 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.2704/13.03.2012;

 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, eliberat potrivit art. 8
alin.6 din Contractul de Finanțare nr. 101709/20.05.2010;

 Hotărârile Consiliul Județean Arad de preluare în domeniul public al Județului
Arad a bunurilor din Anexa 17 postată pe site-ul .www.adiac-arad.com;

 Procesele verbale de predare preluare a bunurilor, aflate în  Anexa 17  postată
pe site-ul Asociației,

 Adresa nr. 11770/12.08.2011 a S.C. Compania de Apă Arad S.A cu privire la
redevența pentru bunurile concesionate operatorului de către autoritățiile
locale beneficiare ale programului SAMTIT (Curtici, Lipova, Nădlac, Pâncota,
Pecica și Sântana) pentru perioada 2011 – 2015, corectată și completată prin
adresa nr. 2374 din 09.02.2012  a S.C. Compania de Apă Arad S.A prin care
se recalculează perioada de calcul a taxei de concesiune pentru perioada 2012
– 2016,

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 aprobarea Actului adițional
nr.2, astfel fiind propuse:
- aprobarea redevenţei pentru bunurile concesionate companiei de către autorităţile
locale beneficiare a programului SAMTID (Curtici, Lipova, Nădlac, Pâncota, Pecica şi
Sântana), aceasta fiind recalculată astfel încât să asigure următoarele:

 Plata datoriei externe, reprezentând rambursările de capital şi dobânda
pentru împrumutul contractat pentru cofinanţarea proiectului SAMTID



 Plata taxelor, comisioanelor şi altele similare percepute de GOR conform
clauzelor Acordului de Împrumut Subsidiar

 Acumularea şi menţinerea unui fond pentru înlocuire, întreţinere şi
dezvoltare (IID) a mijloacelor fixe existente şi a noilor mijloace fixe ale
Autoritatii delegante.

 Nivelul redevenţei va fi supus unor revizii şi ajustări periodice ca parte din
obligaţiile Operatorului de planificare a afacerii.

 Nivelul redevenței va fi recalculat ori de câte ori: rata dobânzii
comisioanele şi alte costuri aferente subîmprumutului depăşeşte nivelul de
5% luat în calcul la stabilirea redevenţei, cursul de schimb al BNR
depăşeşte cu 10% cursul luat în calcul la stabilirea redevenţei

 În cazul în care rata dobânzii, comisioanele şi alte costuri aferente
subâmprumutului se situează sub nivelul de 5% şi cursul de schimb al BNR
se află sub nivelul luat în calcul la stabilirea redevenţei, diferenţele dintre
sumele datorate pentru plata datoriei externe şi a celei cuprinse în anexa
1h vor constitui surse de alimentare a fondului IID.

 Valoarea şi scadenţa redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor.
 Valoarea redevenţei va reveni fiecărei localităţi cuprinse în programul

SAMTID în funcţie de valoarea investiţiilor puse în funcţiune şi durata
pentru care se calculează această redevenţă, respectiv de la data când
mijloacele fixe respective au fost predate efectiv operatorului şi până la
data prevăzută pentru expirarea prezentului contract.

Operatorul se obligă să urmărească utilizarea sumelor virate în contul IID ca
redevenţă pentru plata lucrărilor de întreţinere modernizare şi extindere a sistemelor
de alimentare cu apă şi canalizare de pe raza localităţilor administrativ teritoriale
pentru care s-a virat redevenţa. Contabilitatea fondurilor IID se va conduce analitic
pentru fiecare proprietar care a concesionat bunuri publice Operatorului.
- Modificarea anexei  prevăzută la lit. c, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziții Generale
din Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică și privată, aferente
serviciilor și care sunt transmise spre folosință operatorului pe durata contractului,
prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau
privată, aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului
regional pe durata Contractului de Delegare, conform propunerii formulate proiectul
de hotărâre.

Anexa nr.17 se află postată pe site-ul www.adiac-arad.com;

Primar,
VASILE CICEAC


