
 
 
 
 
 
             
                                        HOTĂRÂREA NR. 11 
                                        Din 28 IANUARIE 2020 
 
Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și  
                                de canalizare prin Actul Adițional nr. 14 
 
Consiliul Local al orașului Pecica, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2020. 
 
Având în vedere: 
-Inițiativa primarului Antal Petru,exprimată prin referatul de aprobare nr.1457/17.01.2020,  
-Raportul de specialitate al doamni Șorhenț Maria, inspector de specialitate Compartiment 
Administrarea domeniului public și privat, 
-Adresa nr. 103/15.01.2020  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. 1060/15.01.2020 a Ministerului Fondurilor Europene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de 
Management pentru P.O.I.M, eliberată 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 38] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com în secțiunea 
Proiecte de hotărâri, 
-Prevederile art.129, alin.(2), lit.d), alin.(7), lit.n) din 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 16 consilieri, din cei 17 in funcţie, fiind prezenţi 16 consilieri.   
- In temeiul art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr. 57/03.07.2019 privind Codul  
 administrativ, 
                                                           HOTĂRĂŞTE:  
 
Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 648/30.12.2009, 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: 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad privind 
trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș a bunurilor 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Almaș, care 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

ROMÂNIA – PECICA, STR. 2, NR. 150, Tel: 0257-468323; Fax:0257-468633 
 



deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad 
privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad concesionat Companiei de Apă Arad SA 
cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în 
funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea 
din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente 
sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc 
exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 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 și Hotărârea nr. 
384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării unor bunuri către 
societatea Compania de Apă Arad SA. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana 
privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS MEDIU „ CL 4 – 
EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI EXTINDERE DE 
CANALIZARE CURTICI, MACEA, SÂNTANA” pentru orașul Sântana de la respectiv către 
operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 202/18.12.2018 a 
Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea inventarului mijloacelor fixe 
realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Pâncota  către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al Orașului Pâncota 
privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în contabilitatea societății 
Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului Pâncota, înregistrarea acestora 
în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și darea în concesiune a acestora către 
societatea Compania de Apă Arad SA. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al Comunei Archiș 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul 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. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Tauț 
privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei 
Tauț. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al Comunei Iratoșu 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Iratoșu a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna 
Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna  Iratoșu. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Livada către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Livada 
privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, care deservesc exclusiv 
Comuna  Livada. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al Orașului Nădlac 
privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public al Județului Arad a unui 
bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe raza Orașului Nădlac. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al Comunei 
Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare în 
domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune către operatorul Compania 



de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului Local al Comunei Gurahonț privind 
declararea de interes public a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 
pe raza UAT Comuna Bocsig. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al Comunei Macea 
privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Macea a 
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Macea, 
care deservesc exclusiv Comuna Macea. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al Comunei Zărand 
privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua de apă canalizare a comunei 
Zărand. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad 
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare. 
• Se actualizează lista bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad S.A. 
conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al Comunei Craiva 
privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea Compania de Apă Arad 
SA.  
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 reprezentantul legal al  oraşului Pecica, primarul Antal Petru, în AGA, să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Pecica, Actul Adiţional  nr. 14 la Contractul de 
Delegare a Gestiunii  serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 648/30.12.2009, 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. 14 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. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredințează primarul prin doamna Șorhenț Maria, 
inspector de specialitate și se comunică cu: 
-Domnul primar Antal Petru,  
•Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, 
-Doamna Șorhenț Maria, inspector de specialitate. 
 
 
 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                  CONTRASEMNEAZĂ  SECRETAR GENERAL, 
    SULI IULIANA                                                   MOȚ ADELA LILIANA 


