ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE.
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare prin Actul Adițional
Consiliul Local Macea întrunit în şedinţă la data de 31 10 2017
Având în vedere:
 Adresa nr.865/15 09 2017 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) ;
 Referatul de aprobare al inițiatorului proiectului de hotărâre nr. 11412/25 10 2017;
 Raportul de specialitate al compartimentului juridic-resurse umane;
 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;
 Avizul favorabil al Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, Autoritate de Management pentru P.O.I.M, înregistrat sub nr.
54034/14.09.2017, eliberat 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 S.C. 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 29] postată pe
site-ul .www.adiac-arad.com;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă adiționarea 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 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 modifică lista bunurilor concesionate de Județul Arad către S.C. Compania de
Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 255/27.11.2015 a
Consiliului Județean Arad privind acceptarea ofertei de donație făcută de S.C.
Imotrust S.A. având ca obiect rețeaua de alimentare cu apă și branșamentele din
localitatea Vladimirescu, Cartierul VIA Carmina, zona I și zona III, județul Arad;

Hotărârea nr. 89/22.04.2016 a Consiliului Județean Arad privind modificarea
patrimoniului public al Județului Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad
S.A. cu bunurile achiziționate prin fondul IID și alte bunuri donate/amortizate,
recepționate și puse în funcțiune în anul 2015; Hotărârea nr. 235/29.11.2016 a
Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al județului Arad în
domeniul privat al județului Arad a unor bunuri concesionate la S.C. Compania de
Apă Arad S.A. și scoaterea din funcțiune a acestora; Hotărârea nr. 160/31.05.2017
a Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului
Arad concesionat la S.C. Compania de Apă Arad S.A. cu bunurile achiziționate prin
fondul IID și cu alte bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în
anul 2016;
 Se modifică lista bunurilor concesionate de Comuna Vinga către S.C. Compania
de Apă Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 68/19.05.2017 a
Consiliului Local al Comunei Vinga privind declararea de interes public local a unor
bunuri ce deservesc rețeaua de alimentare cu apă a localităților Mănăștur și Mailat
și darea acestora în concesiune la Compania de Apă Arad S.A;
Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adiţional se compune din anexele
hotărârilor: Hotărârea nr. 255/27.11.2015 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
89/22.04.2016 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr. 235/29.11.2016 a Consiliului
Județean Arad; Hotărârea nr. 160/31.05.2017 a Consiliului Județean Arad; Hotărârea nr.
68/19.05.2017 a Consiliului Local al Comunei Vinga.
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 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. 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 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 Macea vor
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 – Prezenta hotărâre se comunică la: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă
Canalizare Judeţul Arad , Instituția prefectului Județului Arad, Primarul comunei Macea.
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