
               Anexa la Hotărârea nr. ___din 
______2020  a ________________ 

 
 

ACT ADIȚIONAL NR. 14/2020 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE 

ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE NR. 648/3012.2009 
 

 Încheiat între părţile contractante: 
 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Apa Canalizare Judetul Arad” (denumită 
Asociaţia), cu sediul în Arad, str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judetul Arad, înscrisă în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, legal 
reprezentată de către dl. Iustin Arghir Marinel Cionca, în calitate de Președinte, în numele şi  pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, denumite împreună în continuare „Autoritate 
delegantă”, și 
 Compania de Apă Arad S.A. având codul unic de înregistrare 1683483, înmatriculată la 
Oficiul Registrul Comerţului  Arad sub numărul J02/110/21.02.1991 cu sediul principal în Arad, str. 
Sabin Drăgoi, nr. 2-4, judeţul  Arad, reprezentată de ing. Bănăţean Gheorghe, având funcţia de 
Director General, denumită în continuare „Operator”,  
care de comun acord potrivit art. 60, cap. III, Dipoziții Generale din Contractul de Delegare a 
Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 
648/30.12.2009 au hotărât  să modifice contractul de delegare după cum urmează:  
 Art. 1. Anexa  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, se modifică 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: 
 Modificarea listei bunurilor concesionate de Județul Arad către Compania de Apă Arad S.A. 

conform celor aprobate prin: Hotărârea nr. 312/30.10.2018 a Consiliului Județean Arad 
privind trecerea din domeniul public al Județului Arad în domeniul public al Comunei Almaș 
a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza U.A.T. 
Comuna Almaș, care deservesc exclusiv Comuna Almaș, Hotărârea nr. 136/29.05.2019 a 
Consiliului Județean Arad privind modificarea patrimoniului public al Județului Arad 
concesionat Companiei de Apă Arad SA cu bunurile achiziționate prin fondul IID și cu alte 
bunuri donate/amortizate, recepționate și puse în funcțiune în anul 2018, Hotărârea nr. 
129/29.05.2019 a Consiliului Județean Arad privind trecerea din domeniul public al 
Județului Arad în domeniul public al Comunei Dezna a bunurilor aferente sistemului de 
alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Dezna, care deservesc 
exclusiv Comuna Dezna, Hotărârea nr. 315/31.10.2019 a Consiliului Județean Arad privind 
majorarea patrimoniului public al Județului Arad cu bunurile de interes public județean 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Orașul Nădlac și 
Hotărârea nr. 384/12.12.2019 a Consiliului Județean Arad privind aprobarea concesionării 
unor bunuri către societatea Compania de Apă Arad SA. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Sântana către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 203/18.12.2018 a Consiliului Local al 
Orașului Sântana privind predarea-primirea mijloacelor fixe realizate prin investiții POS 
MEDIU „ CL 4 – EXTINDERE REȚEA DE APĂ ÎNCURTICI ȘI REABILITARE ȘI 
EXTINDERE DE CANALIZARE CURTICI, MACEA, SÂNTANA” pentru orașul Sântana de la 
respectiv către operatorul regional COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. și Hotărârea nr. 
202/18.12.2018 a Consiliului Local al Orașului Sântana privind însușirea și predarea 
inventarului mijloacelor fixe realizate în regim propriu către operatorul regional COMPANIA 
DE APĂ ARAD S.A. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Pâncota  către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 30/20.05.2019 a Consiliului Local al 
Orașului Pâncota privind declararea de interes public local a bunurilor înregistrate în 
contabilitatea societății Compania de Apă Arad S.A., în anul 2018 și intrate pe raza orașului 
Pâncota, înregistrarea acestora în evidențele contabile ale Primăriei orașului Pâncota și 
darea în concesiune a acestora către societatea Compania de Apă Arad SA. 



 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Archiș către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 93/30.10.2018 a Consiliului Local al 
Comunei Archiș privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public 
al Comunei Archiș a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate 
pe raza UAT Comuna Archiș, care deservesc exclusiv Comuna  Archiș. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Tauț către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 17/12.04.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Tauț privind aprobarea solicitării Consiliului Judetean Arad de trecere a bunurilor 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare din domeniul public al Județului Arad 
în domeniul public al Comunei Tauț. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Iratoșu către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 26/23.04.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Iratoșu privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public 
al Comunei Iratoșu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare 
situate pe raza UAT Comuna Iratoșu, care deservesc exclusiv Comuna  Iratoșu. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Livada către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Livada privind transferul in domeniul public al Comunei Livada a bunurilor 
aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare situate pe raza UAT Comuna Livada, 
care deservesc exclusiv Comuna  Livada. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Orașul Nădlac către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 157/17.12.2019 a Consiliului Local al 
Orașului Nădlac privind trecerea din domeniul public al Orașului Nădlac în domeniul public 
al Județului Arad a unui bun aferent sistemului de alimentare cu apă și canalizare situat pe 
raza Orașului Nădlac. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahonț către Compania de Apă 
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 39/22.05.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Gurahonț privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu apă 
și canalizare în domeniul public al comunei Gurahonț și predarea acestora în concesiune 
către operatorul Compania de Apă Arad S.A. și Hotărârea nr. 41/31.05.2019 a Consiliului 
Local al Comunei Gurahonț privind declararea de interes public a bunurilor aferente 
sistemului de alimentare cu apă intrate în anul 2018 pe raza UAT Comuna Bocsig. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Macea către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 32/25.03.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Macea privind transferul din domeniul public al Județului Arad în domeniul public 
al Comunei Macea a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apă și canalizare 
situate pe raza UAT Comuna Macea, care deservesc exclusiv Comuna Macea. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Zărand către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 45/31.07.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Zărand privind declararea de interes public a unor bunuri ce deservesc rețeaua 
de apă canalizare a comunei Zărand. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Municipiul Arad către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 443/22.08.2019 a Consiliului Local al 
Municipiului Arad privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare. 

 Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Craiva către Compania de Apă Arad 
S.A. conform celor aprobate prin Hotărârea nr. 48/22.08.2019 a Consiliului Local al 
Comunei Craiva privind însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de societatea 
Compania de Apă Arad SA. 

 Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Adiţional se compune din anexele hotărârilor 
enumerate în cele de mai sus.  
 Art. 3. Actul Adițional nr. 14 din 2020 face parte integrantă din cuprinsul Contractului de 
Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare înregistrat sub nr. 
648/30.12.2009 de la data aprobării și semnării lui de către părțile contractante, urmând ca toate 
celălalte prevederi ale Contractului de Delegare  să  rămână nemodificate. 
 Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi data de _____2020 și semnat de părțile 



contractante pe de o parte de Asociație prin președintele ales, în numele și pe seama unităților 
administrativ teritoriale asociate în calitate de delegatar, și, pe de altă parte, de Operator în 
2(două) exemplare originale. 
 
 

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ APĂ CANALIZARE 
JUDEŢUL ARAD 

COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 

Prin 
 
 
PREŞEDINTE, 
Iustin  Cionca 

Prin 
 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Gheorghe Bănăţean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AVIZAT ASOCIAŢII: 
 
1. Judeţul Arad,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 



 
2. Municipiul Arad,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
3. Oraşul Curtici,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
4. Oraşul Ineu,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
5. Oraşul Lipova,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
6. Oraşul Nădlac,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
7. Oraşul Pâncota,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
8. Oraşul Pecica,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
9. Oraşul Sântana,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
10. Comuna Apateu,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
11. Comuna Cermei,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
12. Comuna Covăsânţ,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
13. Comuna Dezna,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
14. Comuna Dieci,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
15. Comuna Dorobanţi,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
16. Comuna Fântânele,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
17. Comuna Felnac,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
18. Comuna Ghioroc,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
19. Comuna Gurahonţ,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
20. Comuna Iratoşu, 
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
21. Comuna Livada,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 



22. Comuna Macea,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
23. Comuna Olari,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
24. Comuna Păuliş,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
25.  Comuna Pilu  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
26.Comuna Săvârşin,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
27. Comuna Seleuş,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
28. Comuna Şagu,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
29. Comuna Şepreuş,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
30. Comuna Şicula,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
31. Comuna Şimand,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
32. Comuna Şiria,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
33. Comuna Şofronea,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
34. Comuna Târnova, 
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
35. Comuna Vladimirescu, 
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
36. Comuna Zăbrani,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
37. Comuna Zădăreni, 
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
38. Comuna Zărand,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
39. Comuna Zimandu Nou,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 

 
40. Comuna Frumușeni,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
41. Comuna Șeitin,  
prin reprezentant, semnătura _________________ 
 
42. Comuna Bârsa,  



prin reprezentant, semnătura _________________                     
 
43. Comuna Beliu,  
prin reprezentant, semnătura _________________      
              
44. Comuna Bocsig,  
prin reprezentant, semnătura _________________                    
 
45. Comuna Buteni,  
prin reprezentant, semnătura _________________         
          
46. Comuna Chisindia,  
prin reprezentant, semnătura _________________      
   
47. Comuna Misca,  
prin reprezentant, semnătura _________________         
  
48. Comuna Secusigiu,  
prin reprezentant, semnătura _________________             
 
49. Comuna Vinga,  
prin reprezentant, semnătura _________________      
 
50. Comuna Tauț,  
prin reprezentant, semnătura _________________       
 
51. Comuna Grăniceri,  
prin reprezentant, semnătura _________________   
 
52. Comuna Peregu Mare,  
prin reprezentant, semnătura _________________               
 
53. Comuna Zerind,  
prin reprezentant, semnătura _________________    

 
54. Comuna Brazii,  
prin reprezentant, semnătura _________________    
 
55. Comuna Craiva,  
prin reprezentant, semnătura _________________    
 
56. Comuna Hălmagiu,  
prin reprezentant, semnătura _________________   
 
57. Comuna Hălmăgel,  
prin reprezentant, semnătura _________________     
 
58. Comuna Moneasa,  
prin reprezentant, semnătura _________________    
 
59. Comuna Vârfurile,  
prin reprezentant, semnătura _________________    


