ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA

HOTĂRÂRE nr 48 din data de 26.07.2016
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare prin Actul Adițional
Consiliul Local Macea întrunit în şedinţă ordinară,
Având în vedere:
 Adresa nr.666/ 30 06 2016 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);
 Având în vedere cele aprobate prin Hotărârea nr. 85/30.04.2015 a Consiliului Județean Arad,
Hotărârea nr. 230/30.10.2015 a Consiliului Județean Arad respectiv prin Hotărârea nr. 300/30.09.2015
a Consiliului Local al Municipiului Arad;
 Expunerea de motive nr. 4744/19 07 2016;
 Raportul de specialitate nr. 4861/25 07 2016 al secretarului comunei Macea;
 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice și ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
 Adresa nr. 17222/VR/18.11.2015 a Autorităţii de Management pentru POS Mediu, comunicată
Asociaţiei în aplicarea dispoziţiilor art. 8 alin.6 din Contractul de Finanțare 101709/20.05.2010;
HOTĂRĂŞTE
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 judeţul Arad"; beneficiar :
Compania de Apă ( Operator Regional), prin actualizarea 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 modifică lista bunurilor concesionate de Consiliul Județean Arad către S.C. Compania de Apă
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 85/30.04.2015 a Consiliului Județean Arad
respectiv Hotărârea nr. 230/30.10.2015 a Consiliului Județean Arad;
 Se modifică lista bunurilor concesionate de Consiliului Local al Municipiului Arad către S.C.
Compania de Apă Arad S.A. conform celor hotărâte prin Hotărârea nr. 300/30.09.2015 a
Consiliului Local al Municipiului Arad.
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 – Comuna Macea confirma prin prezenta hotărâre ca modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii
Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin această actualizare a listei bunurilor:
 nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în aceleași condiții de
continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea indicatorilor de performanță) stipulate în
prezent, în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

nr. 648/30.12.2009, către toți utilizatorii din aria de operare,
si
 nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de referință din analiza
cost – beneficiu din cadrul Aplicației de Finanțare aferentă Contractului de Finanțare nr.
101709/20.05.2010.
Art. 4 – Se împuterniceşte Dl. Ciprian-Gheorghe Otlăcan , primar al comunei Macea, cetăţean român, născut
la data de 21 08 1983 la Arad, domiciliat în Macea nr.109, posesor al C.I. seria AR, nr. 467459, eliberată de
SPCLEP Curtici la data de 28 04 2010, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Macea, Actul
Adiţional 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. 5 – 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 la Contractul de Delegare nr. 648/30.12.2009, prin reprezentantul său legal, dl. Mircea Rusu Vasile Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad.
Art. 6 – Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Macea vor duce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică cu: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul
Arad, Instituţia Prefectului judeţului Arad, Primarul comunei Macea.
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