
Iii,OMANIA - PECICA, STR. 2, NR. 150, :I

HOTARAREA NR" 139
Din 10 AUGUST 2020

Privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Ser"viciului de alimentare cu api qi
de canalizare prin Actul Adifional nr. 15

Consiliul Local al oraqului Pecica, intrunit in gedinjd ordinard la datade 10.08.2020,

Avdnd in vedere:

-Inifiativa primarului Antal Petru exprimatd prin referatul de aprob are nr.30822 din2,I,07 ,2020,
-Adresa m. 73212I.07 .2020 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Apd Canalizare Judelul
Arad prin care supune spre aprobare propunerea de modifrcare a Contractului de Delegare a
Gestiunii serviciului de alimentare cu apd qi de canalizarcpentruproiectul,,Extinderea gi
modernizarea infrastructurii de apd gi apd"tzatd"din judeJul Arad"; beneficiar : Compania de Ap6 (
Operator Regional) ;
-Prevederile Legii nr.2I512001 a administralieipublice locale, republicatd, ale Legii nr, 5112006 a
serviciilor comunitare de utilitdJi publice qi ale Legii nr,24112006 privind serviciul de alimentare cu
apa gi de canalizarc;
-Adresa nr' 56534114.07.2020 a Ministerului Fondurilor Ernopene, D.G.P.E.I.M, Autoritate de
Management pentru P,O.LM, eliberatd potrivit art. I,pct. (7) din Contractul de Finanfare nr.
23108'02.2017 incheiat intre Dezvoltdrii Regionale, Administrafiei Publice qi Fonduriior Europene,
Autoritate de Management pentru P.O.LM. qi Compania de Apd Arad S.A. ?n calitate de
Beneficiar,
-Hotdrdrile autoritdtrilor publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului bunurilor aflate
in domeniul public qi implicit lista cuprinzdnd inventarul bunurilor proprietate publicd sau privatd,
aferente Serviciului cuprinse in fAnexa 39] postatd pe site-ul .www.adiac-arad.com in secliunea
Proiecte de hotdrAri,
-Prevederile art.I29, alin.(2),lit.c), alin.(6), lit.c) din O.U.G.nr. 57103.07.2019 privind Codul
administrativ"
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Pecica,
-votul ,,pentru" a i4 consilieri, din cei 17 in funclie, fiind prezen\i 14 consilieri.
-In temeiul prevederilor art.l39, alin.(l) gi art.196, alin.(l), lit.a) din O.U,G.nr. 57103.07.2019
privind Codul administrativ,

HorARAgrE:

Art.l.Se aprobd modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apd Ei de
canahzare nr. 648130.12.2009, pentru proiectul ,,Extinderea gi modernizarcainfrastructurii de apd gi
ap6'uzatd' din judelul Arad"; beneficiar: Compania de Apd (Operator Regional), prin modifi 

"at"aanexei ptevdzutd' la lit. C, pct. 1, art.78, cap. VI, Dispozilii Generale din Contract privind inventarul
bunurilor proprietate publicd Ei privatd, aferente serviciilor qi care sunt transmise spre folosin{d
operatorului pe durata contractului, in sensul actualizdrnlistei cuprinzdnd,inventarul bumrilor
proprietate publicd sau privatd, aferente Serviciului gi care sunt transmise spre folosin1d Operatorului
regional pe durata Contractului de Delegare dupd cum urmeazd:
! Se actuahzeazllista bunurilor concesionate de Judelul Arad c[tre Compania de Apd Arad S.A.
conform celor aprobate prin: HotdrArea nr. 2413I.01.2020 a Consiliului Judelean Aracl privind



trecerea din dorneniul public al .Iudelului Arad in domeniul public al Comunei Tau! a bunurilor
aferente sistemului de alimentare cu apd qi canalizare situate pe nzaU.A.T. Comuna Tau!, care
deservesc exclusiv Comuna Tauf, Hotdr drea nr . 23 13 | .01 .2020 a Consiliului .Iudefean Arad privind
majorarca patrimoniului public al Judetului Arad cu un bun de interes public judetean aferent
sistemului de alimentare cu apd gi canalizare situat pe razaUAT Oraqui Nidlac, Hot6rdrea nr.
47128.02.2020 a Consiliului Judelean Arad privind majorareapatrimoniului public al Judetului Arad
cu bunurile de interes public judetean aferent sistemului de alimentar. .u ap1 qi canalizue situat pe
razaUAT Comuna Ghioroc, Hotdrdrea rv,73127.03.2020 a Consiliului Judejean Arad privind
majorarcapatrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetearaferent
sistemului de alimentare cu apd si canalizare situat pe razaUAT Oragul Pdncota, Hotdrdrea nr.
183125.06,2020 a Consiliului Judefean Arad privind trecerea din domeniul public al Judelului Arad
in domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente sistemului de alimentui. ,u apd Ei
canalizate situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu, care deseryesc exclusiv Comuna
Vladimirescu, HotdrArea ff. 154125.06.2020 aConsiliului Judelean Arad privind,majorarea
patrimoniului public al Judetului Arad cu bunul de interes public judetean aferent sistemului de
alimentare cu apd Ei canarizare situat pe razaUAT com,tni Tartrorru,
lSe actualizeazd lista bunurilor concesionate de Comuna Tau! cdtre Compania de Apd Arad S.A.
conform celor aprobate prin Hotdrdrea nr.32119.06.2020 Consiliului Local al Comunei Tau! privind
solicitarea transferului din domeniul public al Judelului Arad in domeniul public al Comunei Taut si
a bunurilor ce-i aparfin,
lSe actualizeazE lista bunurilor concesionate de Comuna $agu cdtre Compania de Apd Arad S.A.
conform celor aprobate prin HotdrArea m.29115.04.2019 a Consiliului Local al Comunei $aguprivind trecerea din domeniul public al Judefului Arad in domeniul public al Comunei $agu a
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apd Ei canalizare situate pe razaUAT Comuna $agu qi
ptedareain administrarc cdtre operatorul S,C. Con ania de Apd Arad S.a .u bunurilor,
!Se actualizeazd,lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu cdtre Compania de Ap6 Arad S.A.
conform celor aprobate prin Hotdrdrea nr.29127 .04.2018 a Consiliului Local al Comunei Beliu
privind aprobarea actualizdrii valorilor de inventar a bunurilor care vor trece din domeniul public al
judelului Arad in domeniul public al Comunei Beliu,
nSe actualizeazd lista bunurilor concesionate de Comuna Deznacdtre Compania de Ap6 Arad S.A.
conform celor aprobate prin Hotdrdrea nr.13124,02,2020 a Consiliului Local al ComuneiDezna
privind declararea unor bunuri de interes local gi majorarea patlimoniului comuneiDeznainbaza
transferului acestora prin Hotdrdrea Consiliului Judelean ARAD nr. I29129.05.2019"
Lista bunurilor ce fac obiectul modificdrii Contractului se compune din anexele hotdrdrilor
enumerate in cele de mai sus.
Art.2.Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului cle alimentare
cu apl;i de canalizare m. 648130.12.2009, r6mdn nemodificate.
Art.3. Se imputernicegte rcprezentantul legal al oragului Pecica in AGA, sd semneze in numele gi pe
seama Consiliului Local al oraqului Pecica, Actul Adilional nr. 15 la Contractul de Delegare a
Gestiunii serviciului de alimentare cu apd qi canalizare nr. 648130.12.2009,pentru proiect'l
,,Extinderea gi modernizareainfrastructurii de apd gi apd uzatd"dinjudelul Aiad"; beneficiar :

Compania de Apd (Operator Regional).
Art.4. Se acordd mandat AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitard Apd Canal izare Judelul Arad, cu
sediul in Arad, Str' Sabin Drdgoi, m.2-4,jud. Arad, inscrisd la Registrul asocialiilor qi fundaliilor de
la grefa Judecdtoriei Arad cu ff. I91I5.04.2008, sd semneze, in numele gi pe seama membrilor
asocia{i, Actul Adifional nr. 15 la Contractul de Delegare nr, 648130.12,2009, prin reprezentantul
sdu legal, dl' Cionca Iustin - Pregedintele AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitar1 ApdtCanalizare
Judelul Arad.
Art'S. Direcliile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local/Judefean ....... vor
duce la indeplinire prevederile prezentei hot6r6ri.
Art.6. PrezentahotdrAre se comunicd la:

-Primarul oraqului Pecica, Antal petru,
-Institulia Prefectului - judelul arad.- Serviciul Juridic ai Contencios Administrativ -



Compartiment Juridic.
-AsociaJia de Dezvoltare Intercomunitard Apd canalizare JudeJul Arad.

PRESEDINTE CONTRASEMNEAZA S AR GENERAL.
SELEGEA MOT ADELA A


