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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
ORAŞUL PECICA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
                                                    HOTĂRÂREA  NR. 145 
                                                          DIN 28.09.2018 
 
            Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu  
                                                  apă și de canalizare 
 
 Consiliul Local Pecica, întrunit în şedinţă ordinară  la data de 28.09.2018. 
 Având în vedere:  
•Adresa nr.1027/09.08.2018 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) ; 
•Adresa nr. 1034/09.08.2018 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) ; 
•Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a 
serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 
apă şi de canalizare;Avizul favorabil al Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de 
Management pentru P.O.I.M, având nr. 57971/CG/07.08.2018, eliberat potrivit art. 1, pct. (7) din 
Contractul de Finanțare nr. 23/08.02.2017 încheiat între Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 
și Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M.  și  Compania de Apă Arad S.A. în 
calitate de Beneficiar; 
•Hotărârile autorităţilor publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate în 
domeniul public și implicit lista cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, 
aferente Serviciului cuprinse în  [Anexa 33] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com în secțiunea 
Proiecte de hotărâri, 
*Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Pecica, 
•Cu 15 voturi pentru, din cei 17 în funcție, fiind prezenți 15 consilieri,,  
  - În temeiul art. 45, pct.1 din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, 
 
                                                         HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1.Se aprobă modificarea 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 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, în sensul actualizării listei cuprinzând inventarul bunurilor proprietate publică sau privată, 
aferente Serviciului și care sunt transmise spre folosință Operatorului regional pe durata Contractului 
de Delegare după cum urmează: 
• Hotărârea nr. 132/23.04.2018 a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public 
al Județului Arad concesionat societății Compania de Apă Arad S.A. cu bunurile achiziționate prin 
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fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, identificate ca plus de inventar, recepționate și puse în 
funcțiune în anul 2017; 
• Hotărârea nr. 171/07.06.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din patrimoniul public al 
Judeţului Arad în patrimoniul public al Comunei Ghioroc a bunurilor aferente sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare situate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Ghioroc, care deservesc 
exclusiv Comuna Ghioroc; 
• Hotărârea nr. 32/25.06.2018 a Consiliului Local PILU privind modificarea art. 1, art. 2(1) și anexa la 
Hotărârea Consiliului Local Pilu nr. 16/27.03.2018, în urma reevaluării bunurilor din patriimoniul 
public al județului Arad, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 31/26.01.2018, aferente 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, concesionate la Compania de Apă Arad S.A. și majorate 
cu bunurile puse în funcțiune în anul 2017, aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 
132/23.04.2018; 
• Hotărârea nr. 182/29.06.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din patrimoniul public al 
Judeţului Arad în patrimoniul public al Comunei Șicula a bunurilor aferente sistemului de alimentare 
cu apă şi canalizare situate pe raza Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna Șicula, care deservesc 
exclusiv Comuna Șicula; 
• Hotărârea nr. 248/13.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru modificarea și 
completarea Hotărârii nr. 128/27.03.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind 
modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare; 
• Hotărârea nr. 56/20.04.2018 a Consiliului Local al orașului Lipova privind declararea de interes 
public a unor bunuri ce deservesc rețaua de apă - canal a orașului Lipova 
• Hotărârea nr. 134/28.09.2017 a Consiliului Local al orașului Lipova privind stabilirea unor măsuri 
vizând investiția „Extindere rețea apă și branșamente oraș Lipova, str. Valea Mare” 
• Hotărârea nr. 44/11.06.2018 a Consiliului Local al comunei Frumușeni privind preluarea în 
domeniul public al comunei Frumușeni a obiectivelor de investiții ”Extindere rețea de apă cartier nou 
localitatea Aluniș, județul Arad” și ”Extindere rețea de apă localitatea Frumușeni, județul Arad” și 
concesionarea acestora către operatorul regional, Compania de Apă Arad S.A. 
Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adiţional se compune din anexele hotărârilor:  
Hotărârea nr. 132/23.04.2018 a Consiliului Județean Arad, Hotărârea nr. 171/07.06.2018 a Consiliului 
Județean Arad,  Hotărârea nr. 182/29.06.2018 a Consiliului Județean Arad,  Hotărârea nr. 
248/13.06.2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad,  Hotărârea nr. 56/20.04.2018 a Consiliului 
Local al orașului Lipova,  Hotărârea nr. 134/28.09.2017 a Consiliului Local al orașului Lipova,  
Hotărârea nr. 44/11.06.2018 a Consiliului Local al comunei Frumușeni, și  Hotărârea nr. 
32/25.06.2018 a Consiliului Local PILU. 
Art.2.Toate  celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de  alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009, rămân nemodificate. 
Art.3.Se  împuterniceşte domnul Antal Petru,primar al oraşului Pecica, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al orașului Pecica, Actul Adiţional la Contractului de Delegare a Gestiunii  
serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator 
Regional). 
Art.4.Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul Arad, cu 
sediul în Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr.2-4, jud. Arad, înscrisă la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la 
grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, să semneze, în numele şi pe seama membrilor asociaţi, 
Actul Adițional  nr. 9/2018 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, 
dl. Cionca Iustin - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Apă Canalizare Judeţul 
Arad. 
Art.5. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Pecica vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la:  
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- Instituția Prefectului-județul Arad-Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 
Compartiment Juridic 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. 
 

          
                  
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                               CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR, 
  MOCANU IOAN LUCIAN                                             MOȚ ADELA LILIANA 


