ROMÂNIA
JUDEłUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea planului de investiții pe anul 2014 pe domeniul public al comunei
Macea concesionat către SC Companiei de Apă Arad SA

Consilul Local al comunei Macea întrunit în ședință ordinară,
Văzând:
- Adresa SC Compania de Apă Canal Arad S.A. nr. 1105/23.01.2014 privind aprobarea
planului de investiții pe anul 2014 pe domeniul public al comunei Macea
concesionat către SC Companiei de Apă Arad SA;
- Adresa SC Compania de Apă Canal Arad S.A. nr. 1209/24.01.2014 prin care se
solicită mandatarea reprezentantului Consiliului local Macea să voteze bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2014 si situațiile financiare pentru anul 2013 ale
Companiei, Comuna Macea fiind acționar la SC Compania de Apă Arad SA;
- Expunerea de motive a iniŃiatorului proiectului de hotărâre nr.791/10 02 2014
- prevederile art. 5 lit. (d din Ordonanța de urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005
privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreŃinere, înlocuire şi
dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care
beneficiază de asistenŃă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;
- prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.3 alin. (3) și 15 din Actul Constituiv al SC Compania de Apă Arad SA;
- prevederile art. 36, alin. 3, lit. c din Legea nr. 215/2001, privind administraŃia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul de specialitate al compartimentului tehnic nr. 792/10 02 2014;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 1 din Legea nr 215/2001, privind administraŃia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă planul de investiții pe anul 2014 pe domeniul public al comunei Macea
concesionat către SC Companiei de Apă Arad SA în valoare de 9 314 lei potrivit anexei la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă mandatarea doamnei RETKOVSZKY MELINDA, cetăŃean român, născut
la data de 08.02.1988, in mun. Arad, judeŃul Arad, domiciliat în municipiul Arad, str.
Zorilor, nr.4 bl.42, sc.C, ap.9, posesor al C.I. seria AR nr. 551140, eliberat de SPCLEP
Arad la data de 23.01.2012., reprezentantul comunei Macea în Adunarea Generală a

AcŃionarilor a Operatorului Regional SC „Compania de Apă Arad” SA, să voteze bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2014 si situațiile financiare pentru anul 2013 ale Companiei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica cu: InstituŃia Prefectului JudeŃului Arad, Consiliul
JudeŃean Arad, Primarul comuneI Macea, SC „Compania de Apă Arad” SA.
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