
Consiliul local Livada                                                                                               Avizat    Secretar  

                                                             PROIECT 

HOTĂRÂREA NR............/............... 

din data de........................ 

HOTĂRÂREA NR. ... / ...  

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare prin Actul Adiţional  

Având în vedere:  

 Adresele înregistrate la sediul Primăriei com. Livada cu  nr. 5221/30.10.2015 şi 5322/04.11.2015  a  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad prin care supune spre 

aprobare propunerea de modificare a Contractului de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată din judeţul Arad"; beneficiar : Compania de Apă ( Operator Regional) ; 

 Prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, ale Legii nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice şi ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu 

apă şi de canalizare; 

 Avizul favorabil al Ministerului Mediului şi Pădurilor, comunicat prin adresa nr. 

16245/VR/26.10.2015 şi eliberat potrivit art. 8 alin.6 din Contractul de Finanţare 

101709/20.05.2010; 

 Hotărârile autorităţilor publice locale prin care s-a aprobat de preluare în domeniul public  a 

bunurilor din [Anexa 26] postată pe site-ul .www.adiac-arad.com; 

 Cu ...........voturi pentru, ...........abţineri şi ..........voturi împotrivă,  

 

HOTĂRĂŞTE  

Art. 1 – Se aprobă modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Arad"; beneficiar : 

Compania de Apă ( Operator Regional), prin Act Adiţional, în forma prevăzută în Anexă  la prezenta 

hotărâre, prin modificarea anexei  prevăzută la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. VI, Dispoziţii Generale din 

Contract privind inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente serviciilor şi care sunt transmise 

spre folosinţă operatorului pe durata contractului, prin actualizarea listei cuprinzând inventarul bunurilor 

proprietate publică sau privată, aferente Serviciului şi care sunt transmise spre folosinţă 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 hotărâte prin: Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 44/27.03.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 

63/08.04.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 258/31.10.2013 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 288/29.11.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 

302/20.12.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 310/20.12.2013 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 90/25.04.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 

91/25.04.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 109/25.04.2014 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 124/26.05.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 

251/28.11.2014 a Consiliului Judeţean 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. 87/31.03.2014 a 

Consiliului Local al Municipiului Arad. 
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 Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adiţional se compune din anexele hotărârilor: 

Hotărârea nr. 191/23.07.2010 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 44/27.03.2013 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 63/08.04.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 258/31.10.2013 a 

Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 288/29.11.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 

302/20.12.2013 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 310/20.12.2013 a Consiliului Judeţean Arad; 

Hotărârea nr. 90/25.04.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 91/25.04.2014 a Consiliului Judeţean 

Arad; Hotărârea nr. 109/25.04.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 124/26.05.2014 a Consiliului 

Judeţean Arad; Hotărârea nr. 251/28.11.2014 a Consiliului Judeţean Arad; Hotărârea nr. 87/31.03.2014 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 Livada confirma prin prezenta hotarare ca modificarea   Contractului de Delegare a 

Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 648/30.12.2009 prin acest Act Aditional : 

 nu afectează capacitatea operatorului regional de furnizare a apei potabile, în aceleaşi condiţii de 

continuitate, cantitate, calitate (inclusiv respectarea indicatorilor de performanţă) stipulate în 

prezent, în  Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr. 648/30.12.2009, către toţi utilizatorii din aria de operare, 

si 

 nu va avea un impact negativ asupra tarifului de servicii apă în perioada de referinţă din analiza 

cost – beneficiu din cadrul Aplicaţiei de Finanţare aferentă  Contractului de Finanţare nr. 

101709/20.05.2010. 

Art. 4 – Se  împuterniceşte Dl. Şerb Militon , primar al comunei Livada., cetăţean român, născut la data de 

data  de 24.08.1951  în Crocna, judeţul Arad, domiciliat în Livada nr. 219 , posesor al CI  seria AR, 

nr.316770, eliberată de Poliţia Arad la data de 29.11.2006, să semneze în numele şi pe seama Consiliului 

Local Livada, Actul Adiţional  la Contractului de Delegare a Gestiunii  serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 

Arad"; beneficiar : Compania de Apă (Operator Regional), conform Anexei la prezenta hotărâre al cărei 

conţinut se regăseşte şi în ANEXA 26,  postată pe site-ul www.adiac-arad.com.   

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 – Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Livada vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică la:  

 Asociaţi de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad  

 Prefectul judeţului Arad 

 Primarul comunei Livada 

 

 

 

Iniţiator de proiect                                                                                            Secretar 

             Şerb Militon                                                                                      Mariana Eliza Otlăcan  
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COMISIA PENTRU PROGRAME D 

E DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, BUGET-FINANŢE, 

ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL COMUNEI, 

AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE 

COMUNALĂ, PROTECŢIA MEDIULUI, SERVICII ŞI COMERŢ 

 

 

 

HOTĂRÂRE DE AVIZARE 

Din data de______________ 

 

Cu privire la  modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional  

 

 

 

Din partea comisiei mai sus amintite au fost prezenţi: 

- dl.  Bimbo  Iosif- presedinte  

-  dl.  Matiş Adrian- secretar  

            -  d-na. Florincuta  Alexandrina                                           

  -  dl.  Şoica Adrian 

            - dl.  Somesan  Ionel 

   - dl.  Cândea Andrei 

  - dl. Axinte Vasile 

 

 

S-a dezbătut proiectul de hotărâre cu privire la modificarea Contractului de Delegare 

a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Actul Adiţional, 

hotărâre care se avizează________________. 

 

 

Preşedinte Secretar 

Bimbo Iosif                                                           Matiş Adrian  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Expunere de motive  

       

 

   Având în vedere adresele transmise de ADIAC şi înregistrate la sediul 

Primăriei com. Livada cu  :  nr. 5221/30.10.2015; 5322/04.11.2015 emisă de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad  prin care se 

solicită aprobarea  printr-o hotărâre de consiliu   a modificării Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin Actul 

Adiţional,  consider necesară aprobarea acestui proiect de hotărâre . 

 

 

 

                                                                             Primar 

                                                                        Şerb Militon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Raport de specialitate  

 

 

 

Subsemnata Răcănel Ionela Nadia, consilier juridic în aparatul  permanent de 

lucru al Consiliului local Livada , în urma analizei  adreselor înregistrate la sediul 

Primăriei comunei Livada cu nr. 5221/30.10.2015 şi  5322/04.11.2015  de către 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judeţul Arad  prin care se 

solicită aprobarea  printr-o hotărâre de consiliu   a modificării Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare prin Actul 

Adiţional,  propun Consiliului local Livada  aprobarea acestui proiect de hotărâre . 

 

 

 

Întocmit  

C.j. Răcănel Ionela Nadia   

 

 

 

  

 

 

 


