
 
 
 
 
 
             
                            PROIECT DE HOTĂRÂRE NR............ 
                                             DIN ............................................ 
Privind acordarea unui mandat special reprezentantului U.A.T.Pecica în A.G.A.A.D.I. Apă 
Canalizare județul Arad, să aprobe în numele și pe seama U.A.T.Pecica prețul la apă potabilă 
și tariful la canalizare propuse de operatorul regional-societatea Compania de Apă Arad S.A.  
 
Consiliul local al orașului Pecica, întrunit în ședința din data de.................            
Reținând referatul de aprobare nr. 33578/02.07.2021 al domnului primar, în calitate de inițiator,                         
Având în vedere adresa nr.562/25.06.2021a Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad, 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 
Ținând cont de prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) coroborat cu dispozițiile art. 10, alin. (5) din Legea 
nr. 51/2006 (actualizata) – serviciilor comunitare de utilități publice; 
Luând în considerare art. 34, alin.( 8) din Legea nr. 241/2006 (actualizată) – serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare; 
Având în vedere art. 16 alin (3), lit. d) coroborat cu dispozitiile art. 17, alin. (2),  lit. c), pct. 2 și 
art.21, alin.(1) din Statutul Asociației; 
Potrivit dispozițiilor art. 36, pct. 36.3 și 36.4  din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului – 
Dispoziții Generale; 
Potrivit Planului de evoluție a tarifului aprobat atât de toate unitățile administrativ teritoriale 
membre ale ADIACJA cât și  prin Hotărârea nr. 10/22.12.2009 a Adunării Generale a Asociaților  și 
care face parte integrantă din  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 648/30.12.2009; 
În conformitate cu dispozițiile art.129, alin.(2), lit.d) coroborat cu alin.(7), lit.n), art. 132, art.136, 
alin.(1) și (2), respectiv art. 175, în funcție de caz, din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 
                                                            HOTĂRĂŞTE : 
 
Art. 1. Se acordă mandat special dlui primar, Petru Antal, reprezentant al UAT Pecica , în Adunarea 
Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, să 
aprobe în numele și pe seama Consiliului local al orasului Pecica, prețul la apa potabilă și tariful la 
canalizare propuse de operatorul regional - societatea Compania de Apă Arad S.A., prin adresa nr. 
13233/15.06.2021, avizate de ANRSCUP conform  avizului nr. 907651 din 10.06.2021, după cum 
urmează: 
Nr. 
Crt. 

                   Lei/mc 
           ( exclusiv TVA) 

1. Preț apă potabilă                   3,88 
2. Tarif canalizare-epurare                   4,10 
 
Art.2.  În situaţia în care reprezentantul UAT Pecica desemnat la art. 1 de mai sus, se află în 
imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, interesele consiliului local al orașului Pecica vor fi 
reprezentate de persoana delegată să exercite atribuțiile domnului primar. 
Art. 3. Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Gestionarea 
Domeniului Public și Privat și  se comunică cu: 

ROMÂNIA 
 ORAŞULUI  PECICA 

 
 

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



-Primarul orașului Pecica, 
-Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad, 
-Instituţia Prefectului – judeţul arad – Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ – Compartiment 
 Juridic, 
-Compartiment Gestionarea Domeniului Public și Privat Pecica. 
 
 
 
 
 
 
              INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 


