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HOTĂRÂREA Nr. 92    
din 27.07.2021 

privind acordarea mandatului special  cu privire la propunerea operatorului regional de majorare a  
prețului de apă potabilă și a tarifului la canalizare-epurare, cu respectarea avizului ANRSCUP 

nr.907651/10.06.2021 
 
 

         Consiliul Local al oraşului Nădlac, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2021 
         Având în vedere: 

- Inițiativa primarului orașului Nădlac, exprimată prin referatul de aprobare nr. 4524/08.07.2021 

- Referatul compartimentului administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei orașului Nădlac 
nr. 4525/08.07.2021 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad nr. 562/25.06.2021, 
înregistrată la primăria oraşului Nădlac sub nr. 4225/25.06.2021, referitoare la propunerea 
operatorului regional, S.C. COMPANIA DE APĂ ARAD S.A., de majorare a prețului apei potabile 
și a tarifului la canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare, 

- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad ( completare la 
adresa nr. 562/25.06.2021), înregistrată la primăria orașului Nădlac sub nr. 4481/07.07.2021, 
privind fișele de fundamentare pentru modificarea prețului la apă potabilă și a tarifului de 
canalizare-epurare, înaintate către A.D.I. Apă Canalizare Județul Arad, de Compania de Apă 
Arad S.A   

-  adresa nr. 13233/15.06.2021 a societății Compania de Apă Arad S.A. prin care solicită în temeiul 
art. 35, alin. (8) din Legea nr. 241/2006 și avizului ANRSCUP nr. 907651 din 10.06.2021, 
aprobarea prețului la apă potabilă și tarifului pentru canalizare – epurare pentru întreaga arie de 
operare 

- Avizul ANRSCUP nr. 907651 din 10.06.2021 
- Prevederile art.8, alin.3, lit.k, art.10 alin (5) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice, republicată, actualizată 

- prevederile art. 34 alin(8) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
canalizare, republicată, actualizată 

- prevederile art.16(3) lit.d), coroborat cu dispozițiile art.17 alin(2) lit.c) pct.2 din Statutul Asociației 
- dispozițiile art. 21 (1) din Statutul Asociației 
- prevederile art.36, pct. 36.3 și 36.4 din Contractul de Delegare  Gestiunii Serviciului – Dispoziții 

Generale 
- Planul de evoluție a tarifului aprobat de UAT-uri membre ale ADIACJA, cât și prin Hotărârea 

nr.10/22.12.2009 a Adunării Generale a Asociațiilor și care face parte integrantă din Contractul 
de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.648/30.12.2009 

- Prevederile art. 129(1) (2) lit. c, d), alin.(6) lit. a),  alin(7) lit. n),  din Ordonanța de Urgență nr. 
57/2019, privind Codul administrativ, actualizată 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, juridică şi de 
disciplină 
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- Avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie , mediu şi turism, 
administraţie publică locală 

- Avizul favorabil al comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 
muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport 

     În temeiul art. 139(3) lit.h), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 
actualizată 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se acordă mandat special d-lui Mărginean Ioan-Radu, primar al oraşului Nădlac- 
reprezentant al UAT Nădlac, cetăţean român, născut la data de 01.05.1971 în orașul Nădlac, județul 
Arad, domiciliat în orașul Nădlac, str. Vasile Goldiș, nr. 27, județul Arad, posesor al C.I. seria  AR, 
nr.899857, eliberată de SPCLEP Nădlac la data de 04.04.2019, în Adunarea Generală a Asociaților 
A.D.I.A.C.J.A. să aprobe în numele și pe seama Orașului Nădlac prețul la apă potabilă și tariful la 
canalizare, propuse de operatorul regional S.C. Compania de Apă Arad S.A. prin adresa nr. 13233 din 
15.06.2021, avizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, prin avizul nr. 907651/10.06.2021, astfel: 
 

  Lei/mc – tarif actual 
( exclusiv TVA) 

Lei/mc – tarif propus 
( exclusiv TVA) 

 
Preț apă potabilă 3,59 3,88 

Tarif canalizare - epurare 3,79 4,10 

 
Art.2.În situația în care reprezentantul UAT Nădlac, dl.Mărginean Ioan-Radu, desemnat la art. 1, 

se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele Consiliului local Nădlac, vor fi 
reprezentate de dl.Vaș Ladislau în calitate de viceprimar. 

Art.3. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul orașului Nădlac și se comunică 
către: 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare judeţul Arad 

- Compartiment Administrarea patrimoniului local din cadrul primăriei 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Arad, Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ -     
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios  
 
 

         PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
                LADISLAU VAȘ        SECRETAR GENERAL 
                                                                                   ALEXANDRU GROS 
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