
JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARSA

RoIitAltl+jud,Ara4com,Rersa nn20qfeuFax O257-3277O1,E - mai :prtmafiabirsa @ yahoo.com.

HOTAITAREA nr. 47

din data de 24 iulie 2020

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare
cu ape gi de canalizare prin ActulAditional nr. 1S

Consiliul Local al Comunei Barsa, intrunit in gedinta extraordinari Tn data de mai sus,

Avend ln vedere:

. Adresa nr. 732121.07.2020 a Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitara Api Canalizare
Judetul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de modilicare a Contractului de
Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu ape gi de canalizare pentru proiectul
,,Extinderea qi modernizarea infrastructurii de apd Sj ap5 uzata din judetul Arad,,; beneficiar :

Compania de ApA ( Operator Regionat) ;. Prevederile OUG nr57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarjle
ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utjlitdti publice si ale iegii nr.
241i2006 privind serviciulde alimentare cu apd gi de canalizare;

. adresa nr. 56534114.07.2020 a Ministerutui Fonduritor Europene, D.c.pE.l.lvl, Autoritate de
Management pentru PO.l.Ml, ellberati potrivit art. l, pct. (7) din Contractul de Finantare nr
23104.02.2017 Tnchejat tntre Dezvoltarii Regionale, Administratiei publice si Fondurilor
Europene, Autoritate de Management pentru pO.l.l\r. Qi Compania de Ape Arad S A. in
calitate de Beneflciar,

. Hoterarile autoritetilor publjce locale prin care s-a aprobat modlficarea inventarului bunurilor
aflate in domeniul public $i implicit lista cuprinzand inventarul bunurilor proprjetate publicd
sau privat5, aferente Serviciului cuprinse ln lAnexa 39] postate pe site-ul .w\ryw.adiac-
arad.com in sectiunea Proiecte de hoterari.

. proiectul de hotarare

. avizul favorabil dat proiectului prezentei hotarari, de catre comisiile pe domenii de
specialitate de la nivelul consiliului local Barsa,. voiul "pentru" al unuj numar de unsprezece consilieri, de aprobare a proiectului de hotarare

ln temeiul art.196 alin.(l), lit.a) din O.U.G 5712019, privind Codul Administrativ, cu modificari si
completari ullerioare' 

HorARAgrE:
Art. 'l - Se aprobd modificarea Contractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu ape $i de
canalizare nr 648/30.'12.2009, pentru proiectul ,,Extinderea Qi modernizarea infrastructurii a'e apa 9iapi uzate din judelul Arad"; beneficiar: Compania de Apd (Operator Regional), prin modificarei
anexei prevdzuta la lit. C, pct. '1, art.78, cap. Vl, Djspozitii Generale din Conhact privind inventarul
bunurilor proprietate publice gi privati, aferente serviciilor si care sunt transmise spre folosinte
operatorului pe durata contriaului, in sensul actualizarii iistei cuprinzand inventarul bunurilor
proprietate publice sau privatd, aferente Servicjului si care sunt transmise spre folosintd



AJ

Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare dupe cum urmeaza:

A Se actualizeazi lista bunurilor concesionate de Judetul Arad cetre Compania de Apa Arad
S.A. conform celor aprobate prin: Hotirarea nr. 2n+131.01.2020 a Consiliului Judetean Arad
privind trecerea din domeniul public al JudetuluiArad ln domeniul public al Comunei Taut a
bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa qi canalizare situate pe raza U.A.T.
Comuna Taut, care deservesc exclusiv Comuna Taut, Hoterarea nt. 23131.0'l,2O2O a
Consiliului Judetean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu un
bun de interes public judeiean aferent sistemului de alimentare cu api 9i canalizare siiuat
pe raza UAT OraQul Nedlac, Hotirarea nr. 47128.02.2020 a Consiliului Judetean Arad
privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public
judetean aferent sistemului de alimentare cu apd $i canalizare situat pe raza UAT Comuna
Ghioroc, Hotirarea w.73127.03.2020 a Consiliului Judetean Arad privind majorarea
patrimoniului public al Judetului Arad cu bunurile de interes public judetean aferent
sistemului de alimentare cu ape Qi canalizare situat pe raza UAI OraQul Pancota,
Hoterarea nr. 183125-06.2020 a Consiliului Judetean Arad privind trecerea din domeniul
public al Judetului Arad ln domeniul public al Comunei Vladimirescu a bunurilor aferente
sistemului de alimentare cu api 9i canalizare situate pe raza U.A.T. Comuna Vladimirescu,
care deservesc exclusiv Comuna Vladimirescu, Hoterarea nr. 184/25.06.2020 a Consiliului
Judetean Arad privind majorarea patrimoniului public al JudetuluiArad cu bunul de interes
public judetean aferent sistemului de alimentare cu apa si canalizare situat pe raza UAT
Comuna Tarnova,

A Se actualizeaz5 lista bunurilor concesionate de Comuna Taut ceffe Compania de ApA Arad
S.A. conform celor aprobate prin Hotirarea nr. 32/19.06,2020 Consiliului Local al Comunei
Tau( privind solicitarea transferului din domeniul public al JudetuluiArad in domeniul public
al Comunei Taut !i a bunurilor ce-i apa(in,a Se actualizeaza lista bunurilor concesionate de Comuna 9agu cetre Compania de Api
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hot;rarea nr.29/'15.04.2019 a Consiliului Local al
Comunei $agu privind trecerea din domeniul public al JudetuluiArad in domeniul public al
Comunei $agu a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu api Qi canalizare situate pe
raza UAT Comuna $agu Qi predarea ln administrare c;tre operatorul S.C. Compania de
ApA Arad S.A .a bunurilor,

A Se actualizeazi lista bunurilor concesionate de Comuna Beliu cdtre Compania deApiArad
S.A. conform celor aprobate prin Hoterarea N. 29127.04,2018 a Consiliului Local al
Comunei Beliu privind aprobarea actualiz;rii valorilor de inventar a bunurilor care vor trece
din domeniul public aljudetului Arad in domeniul public al Comunei Beliu,

A Se actualizeaz6 lista bunurilor concesionate de Comuna Dezna cetre compania de Ape
Arad S.A. conform celor aprobate prin HotArerea w. '13124.02.2020 a Consiliului Local al
Comunei Dezna privind declararea unor bunuri de interes local Qi majorarea patrimoniului
comunei Dezna ln baza transferului acestora prin Hoterarea Consiliului Judelean ARAD nr.
129D9 .05.2019.

Lista bunurilor ce fac obiectul modificdrii Contractului se compune din anexele hotararilor
enumerate ln cele de mai sus.
Art. 2 - Toate celelalte prevederi ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de
alimentare cu api Qi de canalizare nr. 648/30.12.2009, raman nemodificate.
Art. 3 - Se imputernice$te reprezentantul legal comunei Barsa in AGA, sA semneze in numele Qi
pe seama Consiliului Local Barsa, Actul Adilional nr. 15 la Contractul de Delegare a Gestiunii
serviciuluide alimentare cu ape Qicanalizare nr. 648/30.'12.2009, pentru proiectul ,,Extinderea 9i
modernizarea infrastructurii de api gi ape uzat; din iudetulArad"; beneficiar : Compania de
Api (Operator Regional).

Art,4-Se acorde mandat Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitarA Api Canalizare JudetulArad,
cu sediul in Arad, Str. Sabin Dr6goi, nr.24, jud. Arad, inscrisa la Registrul asociatiilor $i fundatiilor
de la grefa Judecetoriei Arad cu nr. '19/15.04.2008, se semneze, in numele 9i pe seama membrilor
asociati, Actul Aditional nr 15 la Contractul de Delegare nr. 648130j22009, prin reprezentantul
siu legal, dl. Cionca lustin - Pre$edintele Asociatiei de Dezvoltare lntercomunitare Apd Canalizare
JudetulArad.



Art.5_DirectiiledeSpecialitatedincadrutaparatuluipropriualconsiliuluiLocaBarsaVorducela
indeplinire prevederile prezentei hot;reri.

Art, 6 - Prezenta hotirare se comunice la:

. lnstitutia Prefectului- Judeiul Arad

. Asociatia de Dezvoltare lntercomunitar, Ape Canalizare Judetul Arad

. Primarului Comunei Barsa

PRESEDINTE DE SEDINTA, RAL COMUNA,


