
 
 
 
 
 
          
                                        HOTĂRÂREA NR. 86 
                                             Din 29.07.2019 
           Privind  modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului  
                de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr.12   
     Având în vedere: 
    -Inițiativa primarului Antal Petru, exprimată în Referatul de aprobare înregistrat cu  
      Nr.32346/09.07.2019, 
    -Raport de specialitate nr.32906/15.07.2019 al doamnei Bonca Loredana Bianca, consilier juridic,  
     prin care propune modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu  
     apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 12, 
    -Adresa nr. 648/27.06.2019, înregistrată la Primăria orașului Pecica sub nr. 31373/01.07.2019, 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.51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu  
      modificările și completările ulterioare, 
    -Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, republicată,  
      cu modificările și completările ulterioare, 
    -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,  
     -Prevederile art.8, pct.4 din Dispozițiile Generale ale Contractului de Delegare a   Gestiunii  
     Serviciilor de Alimentare cu Apă și Canalizare, înregistrat sub nr. 648/30.12.2009, 
     -Prevederile art.1, pct.(7) din Contractul de Finanțarenr.23/08.02.2017 încheiat între Ministerul  
      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, 
     -Prevederile art.1, pct.(7) din Contractul de finanțare nr.140/16.11.2017 încheiat între Ministerul  
     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, 
     -Avizul favorabil al Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de Management  
     pentru P.O.I.M, având nr. 20191/CG/28.03.2019, 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; 
    -Prevederile art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.n) O.U.G.  
      nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, 
    -Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al orașului Pecica, 
    -Votul „pentru” a 15  consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 15 consilieri.   
  - In temeiul prevederilor art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019  
    privind Codul administrativ, 
 
                                 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI PECICA 
                                                          HOTĂRĂȘTE: 
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 
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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: 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 183/29.06.2018 a Consiliului Județean Arad privind 
trecerea din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul public al Comunei Hălmagiu a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna 
Hălmagiu, care deservesc exclusiv Comuna Hălmagiu; Hotărârea nr. 242/30.08.2018 a Consiliului 
Județean Arad privind trecerea din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul public al 
Comunei Craiva a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza 
UAT Comuna Craiva, care deservesc exclusiv Comuna Craiva; Hotărârea nr. 245/30.08.2018 a 
Consiliului Județean Arad privind trecerea din patrimoniul public al Județului Arad în patrimoniul 
public al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate 
pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna Archiș; Hotărârea nr. 
314/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad 
în domeniul public al Comunei Moneasa a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare situate pe raza UAT Comuna Moneasa, care deservesc exclusiv Comuna Moneasa, 
Hotărârea nr. 315/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul  public al 
Județului Arad în domeniul public al Comunei Târnova a bunurilor aferente sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Târnova, care deservesc exclusiv Comuna 
Târnova, Hotărârea nr. 313/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul 
public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Pilu a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Pilu, care deservesc exclusiv Comuna 
Pilu, Hotărârea nr. 360/29.11.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public 
al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vârfurile a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Vârfurile, care deservesc exclusiv 
Comuna Vârfurile, Hotărârea nr. 359/29.11.2018 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din 
domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Gurahonț a bunurilor aferente 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Gurahonț, care deservesc 
exclusiv Comuna Gurahonț, Hotărârea nr. 397/21.12.2018 a Consiliului Județean Arad privind 
trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Hălmăgel a bunurilor 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Hălmăgel, care 
deservesc exclusiv Comuna Hălmăgel, Hotărârea nr. 396/21.12.2018 a Consiliului Județean Arad 
privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Felnac a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Felnac, 
care deservesc exclusiv Comuna Felnac, Hotărârea nr. 399/21.12.2018 a Consiliului Județean Arad 
privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Zădăreni a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna 
Zădăreni, care deservesc exclusiv Comuna Zădăreni, Hotărârea nr. 398/21.12.2018 a Consiliului 
Județean Arad privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al 
Comunei Șagu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT 
Comuna Șagu, care deservesc exclusiv Comuna Șagu, Hotărârea nr. 17/30.01.2019 a Consiliului 
Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public 
județean aferente sistemului  de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac, 
Hotărârea nr. 16/30.01.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al 
Județului Arad în domeniul public al Comunei Brazii a bunurilor aferente sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Brazii, care deservesc exclusiv Comuna Brazii, 
Hotărârea nr. 15/30.01.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al 
Județului Arad în domeniul public al Comunei Beliu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu 
apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Beliu, care deservesc exclusiv Comuna Beliu, 



Hotărârea nr. 13/30.01.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al 
Județului Arad în domeniul public al Comunei Șeitin a bunurilor aferente sistemului de alimentare 
cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Șeitin, care deservesc exclusiv Comuna Șeitin, 
Hotărârea nr. 49/25.02.2019 a Consiliului Județean Arad privind majorarea patrimoniului public al 
Județului Arad cu bunurile de interes public județean aferente sistemului  de alimentare cu apă și 
canalizare situate pe raza UAT Orașul Pâncota, 
      -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zerind către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 23/27.03.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Zerind privind  aprobarea modificării anexei nr. 1 a Hotărârii nr. 25/04.08.1999 a Consiliului Local 
Zerind privind  aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Zerind, 
      -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pecica către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 52/27.03.2018 a Consiliului Local al Orașului Pecica 
privind  modificarea și completarea inventarului bunurilor proprietate publică aferente Serviciului de 
apă și canalizare, transmise spre folosință operatorului regional, 
      -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Săvârșin către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 92/31.10.2017 a Consiliului Local al Comunei 
Săvârșin privind aprobarea concesionării către Compania de Apă arad S.A. a rețelei de canalizare 
din satul Săvârșin jud. Arad, 
     -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Grăniceri către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 35/28.06.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Grăniceri privind completarea inventarului cu bunurile din domeniul public al Comunei Grăniceri, 
      -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Lipova către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 167/22.11.2018 a Consiliului Local al Orașului Lipova 
privind  stabilirea unor măsuri vizând investiția „Lucrări de realizare cămin grătar și dotări pentru 
blocuri ANL” 
       -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 182/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului 
Nădlac  privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului 
Arad  a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul 
Nădlac, 
        -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Hălmagiu către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 61/12.12.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Hălmagiu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Hălmagiu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT 
Hălmagiu care deservesc exclusiv comuna Hălmagiu, jud. Arad, 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Vladimirescu către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 134/14.12.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Vladimirescu privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C. Zonta 5 VIA Carmina S.A, S.C. 
Via Carmina Business S.A. și S.C. Imotrust S.A. având ca obiect rețeaua de canalizare și 
branșamentele  din localitatea Vladimirescu, Cartierul VIA Carmina, zona 5, județul Arad, 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 9/31.01.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Gurahonț privind majorarea inventarului patrimoniului public al Comunei Gurahonț cu bunuri 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare transmise din domeniul public al județului 
Arad în domeniul public al Comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către Compania de 
Apă Arad S.A., 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șeitin către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 11/31.01.2019 a Consiliului Local al Comunei Șeitin 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Șeitin a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Șeitin care 
deservesc exclusiv comuna Șeitin, jud. Arad, 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Moneasa către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 11/31.01.2019 a Consiliului Local al Comunei 



Moneasa privind aprobarea majorării inventarului public al Comunei Moneasa și predarea în 
concesiune către Compania de Apă Arad S.A. a bunurilor, 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Hălmăgel către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 9/31.01.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Hălmăgel privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Hălmăgel a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT 
Hălmăgel care deservesc exclusiv comuna Hălmăgel, jud. Arad, 
         -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Brazii către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 16/25.02.2019 a Consiliului Local al Comunei Brazii 
privind majorarea inventarului patrimoniului public al Comunei Brazii cu bunuri aferente sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare transmise din domeniul public al județului Arad în domeniul 
public al Comunei Brazii și predarea acestora în concesiune către Compania de Apă Arad S.A., 
          -Se actualizează lista  bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 69/31.10.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Craiva privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Craiva a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Craiva 
care deservesc exclusiv comuna Craiva,  jud. Arad, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Vârfurile către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 8/27.02.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Vârfurile privind declararea de interes public a bunurilor care alcătuiesc și deservesc rețeaua de apă 
a Comunei Vârfurile, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 91/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului 
Pâncota privind trecerea unor bunuri  aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate 
pe raza UAT Pâncota, din domeniul public al Orașului Pâncota în domeniul public al Județului Arad, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 72/29.10.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Zărand privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Zărand a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Zărand  
care deservesc exclusiv comuna Zărand, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Vinga către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 91/29.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Vinga 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Vinga a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Vinga  care 
deservesc exclusiv comuna Vinga, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Bocsig către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 70/28.09.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Bocsig privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Bocsig a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Bocsig  
care deservesc exclusiv comuna  Bocsig, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Păuliș către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 92/31.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Păuliș 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Păuliș a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Păuliș  care 
deservesc exclusiv comuna  Păuliș, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Târnova către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 7/31.01.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Târnova privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei  
Târnova a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT  
Târnova care deservesc exclusiv comuna   Târnova, 
           -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Dieci către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 88/31.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Dieci 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei  Dieci a 



bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT  Dieci care 
deservesc exclusiv comuna   Dieci, 
             -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zerind către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 115/10.10.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Șicula privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei  
Șicula a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Șicula 
care deservesc exclusiv comuna Șicula, 
              -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zimandu Nou către Compania de 
Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 117/25.10.2018 a Consiliului Local al 
Comunei Zimandu Nou privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public 
al Comunei  Zimandu Nou a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate 
pe raza UAT Zimandu Nou, care deservesc exclusiv comuna Zimandu Nou, 
             -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Ghioroc către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 95/31.10.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Ghioroc privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Ghioroc a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT 
Ghioroc, care deservesc exclusiv comuna Ghioroc, 
             -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zădăreni către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 18/28.02.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Zădăreni privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 
Zădăreni, 
             -Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Șofronea către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 85/31.10.2018 a Consiliului Local al Comunei 
Șofronea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Șofronea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT 
Șofronea, care deservesc exclusiv comuna  Șofronea. 
              -Lista bunurilor ce fac obiectul modificării  Contractului se compune din anexele hotărârilor 
enumerate în cele de mai sus.  
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 Dl. Antal Petru, primar al oraşului Pecica, să semneze în numele şi pe 
seama Consiliului Local al orașului Pecica Actul Adiţional  nr. 12 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. 12 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. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează primarul prin doamna Bonca Loredana 
Bianca, consilier juridic şi se comunică cu: 
 -Primarul orașului Pecica, Antal Petru, 
 -Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – Compartiment  
  Juridic, 
 -Doamna Bonca Loredana Bianca, consilier juridic, 
 -Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad. 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ PT.LEGALITATE, 
     IREAN LUNIȚA                                             Secretar, MOȚ ADELA LILIANA 


