
JUDETUL ARAD

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BARSA

RoMi4lArjud,Aradrcom,Bflrca nn2oQTel/Fax O257-g2t7O7rE - maill:primariabirsa @ yahoo,com,

HOTARANEE NR,34
din data de 30 iunie 2421

privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu
ape gi de canalizare prin Actul Adilional nr. 16

Consiliul local al Comunei BArsa, judetul Arad, intrunit in sedinta ordinara astazi, data
de mai sus, avand in vedere:

. Adresa nr.527t16.06.2A21 a Asocialiei de Dezvoltare lntercomunitardApd Canalizare
Judelul Arad prin care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului
de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu api gi de canalizare pentru
proiectul ,,Extinderea gi modernizarea infrastructurii de api gi api uzatd din judelul
Arad"; beneficiar : Compania de Apd ( Operator Regional) ;

. Prevederile O.U.G. nr. 5712019 privind Codul Administrativ, ale Legii nr. 5112006 a
serviciilor comunitare de utilititi publice gi ale Legii nr.241l20AO privind serviciul de
alimentare cu api gi de canalizare',

. adresa nr. 56491 115.06.2021 Ministerului lnvesti{iilor gi Proiectelor Europene, Direclia
Generali Programe Europene lnfrastructuri Mare -Autoritate de Management pentru
POIM a rispuns solicitirii de aviz a Asocialiei.eliberati potrivit art. 1, pct. (7) din
Contractul de Finanlare nr. 23108,02.2A17 incheiat ?ntre Dezvoltirii Regionale,
Administraliei Publice qi Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru
P.O.l.M. gi Compania de Api Arad S.A. in calitate de Beneficiar,

. HotirArile autoritdtilor publice locale prin care s-a aprobat modificarea inventarului
bunurilor aflate in domeniul public gi implicit lista cuprinzAnd inventarul bunurilor
proprietate publici sau privati, aferente Serviciului cuprinse in" [Anexa 40] postati pe

site-ul .www.adiac-arad.gom in sectiunea Proiecte de hotiriri.

. Referatul de aprobare al primarului Comunei BArsa inregistrat sub nr.1529118.06.2021;

o Raportul de specialitate inregistrat sub nr:. 153Ot18.06.2O21intocmit de viceprimarul
Comunei Bdrsa;

. Votul celor noua consilieri prezenti, de aprobare a proiectului de hotarare;

in temeiul art.196 alin.(1), lit.a) din O.U.G. nr.57t2019, privind Codul Administrativ:

HOTAnA$rE:
Art. 1 - Se aprobi modificarea Cbntractului de Delegare a Serviciului de alimentare cu apd gi

de canalizare nr,648/30.12,20A9, pentru proiectul ,,Extinderea gi modernizarea infrastructurii
de api gi api uzati din judelul Arad"; beneficiar: Compania de Apd (Operator Regional), prin

modificarea anexei previzuti la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. Vl, Dispozifii Generale din Contract
privind inventarul bunurilor proprietate publici qi privatd, aferente serviciilor qi care sunt
transmise spre folosinld operatorului pe durata contractului, Tn sensul actualizirii listei



cuprinzand inventarul bunurilor proprietate publici sau privati, aferente Serviciului qi care
sunt transmise spre folosinli Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare dupd
cum urmeazS:

A Se actualizeazi lista bunurilor concesionate de Jude{ul Arad citre Compania de Api
Arad S.A. conform celor aprobate prin: HotirArea nr. 244/A3.08.2020 a Consiliului
Judefean Arad privind trecerea din domeniul public al Judelului Arad In domeniul public
al Comunei Tau! a bunurilor aferente acesteia, Hotirirea nr. 368127.11.2020 a
Consiliului Jude{ean Arad privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad
concesionat la Compania de Api Arad SA cu bunurile achizitionate din Fondul llD,
receplionate gi puse Tn funcliune Tn anul 2019 si cu alte bunuri amortizate, Hotir6rea
nr. 369/27.11.2A20 a Consiliului Judelean Arad privind trecerea din domeniul public
al Judelului Arad in domeniul privat al Jude(ului Arad a unor bunuri aflate in concesiune
la Compania de Apd Arad S.A., in vederea scoaterii din funcfiune, valorificirii qi casdrii,
Hotirdrea nr.87131.03.2021 a Consiliului Jude[ean Arad privind trecerea din
domeniul public al judelului Arad in domeniul public al comunei $imand a bunurilor
aferente sistemului de alimentare cu api gi canalizare situate pe taza UAT comuna
Simand care deservesc exclusiv comuna Simand.

A Se actualizeazd lista bunurilor concesionate de Comuna Gurahon! citre Compania de
Api Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotirirea nr. 76/31.08.2020 a Consiliului
Local al Comunei Gurahon! privind declararea unor bunuri aferente sistemului de
alimentare cu api gi canalizare Tn domeniul public al Comunei Gurahon! gi predarea
acestora tn concesiune la Compania de Api Arad SA in a cirui contabilitate au fost
inregistrate in anul 2019.L Se actualizeazd lista bunurilor concesionate de oragul Curtici citre Compania de Api
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotirirea nr. 82/30 .03.2021 a Consiliului Local
al Comunei Curtici privind declararea de interes public local a bunurilor aferente
investifiei: ,,Reabilitare gi extindere relea api gi canalizare la Liceul Teoretic lon
CreangS, Sala de Sport, Gridinita PP, Gridinila Veseliei, orag Curtici, judelulArad"

Lista bunurilor ce fac obiectul modificirii Contractului se compune din anexele
hotdrArilor enumerate in 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, rim6n nemodificate.
Art. 3 - Se imputernicegte reprezentantul legal Comunei B1rsa, in AGA, si semneze In
numele gi pe seama Consiliului Local B6rsa, ActulAditional nr. 16 la Contractul de Delegare
a Gestiunii serviciului de alimentare cu ape qi canalizare nr. 648130.{ 2.2009, pentru
proiectul ,,Extinderea gi modernizarea infrastructurii de api gi api uzati din judeful
Arad"; beneficiar : Compania de Api (Operator Regional).

An 4 - Se acordi mandatAsociatiei de Dezvoltare lntercomunitari Api Canalizare Judelul
Arad, cu sediul Tn Arad, Str. Sabin Drigoi, nr.2-4, jud. Arad, inscrisi la Registrul asocialiilor gi

fundaliilor de la grefa Judecdtoriei Arad cu nr. 19115.04.2008, si semneze, in numele gi pe
seama membrilor asociati, Actul Adilional nr. 1 6 la Contractul de Delegare nr. 648/30. 12.2009,
prin reprezentantul siu legal, dl. Cionca lustin - Pregedintele Asocialiei de Dezvoltare
lntercomunitari Apd Canalizare Jude[ul Arad.
Art. 5 - Cu ducere la indeplinire a prezentei se incredinteaza primarul comunei B6rsa.

Prezenta hotirAre se comunici cu:

- Asocia{ia de Dezvoltare lntercomunitarS Api Canalizare Judetul Arad

- Primarul comunei

- lnstitutia Prefectului-JudetulArad

PRESEDINTE DE SEDINTA Contres neaza,

ERAL COMUNASECRETARFaur Mariana
.f,'pB{&q,i



Anexa la HotiirArea nr. 34 din 30.06.2021
a Consiliului Local Birsa

ACT ADITIONAL NR. {6
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALTMENTARE CU ApA $t DE CANALTZARE NR.648/3012.2009

incheiat lntre pi4ite contractante:

Asociatia de Dezvoltare lntercomunitari ,,Apa Canalizare Judetul Arad" (denumiti
Asociatia), cu sediul in Arad, str. Sabin Dregoi, nr. 2-4, judetul Arad, inscrisi in Registrul
asociatiilor gi fundatiilor de la grefa Judecetoriei Arad cu nr. 19/15.04.2008, CIF 24986974, Iegal
reprezentata de citre dl. lustin Arghir Marinel Cionca, in calitate de Pregedinte, in numele gi pe
seama unitdtilor administrativ{eritoriale membre, denumite Impreuni in continuare ,Autoritate
deleganti", $i

Compania de ApA Arad S.A. avand codul unic de inregistrare 1683483, inmatriculate la
Oficiul Registrul Come(ului Arad sub numirul J021110121,02.1991 cu sediul principal in Arad, str.
Sabin Drigoi, nr. 2-,4, judetul Arad, reprezentati de ing. Borha Gheorghe Vasile, avAnd functia
de Director General, denumiti in continuare ,,Operator",
care de comun acord potrivit art.60, cap. lll, Dipozilii Generale din Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu api gi de canalizare inregistrat sub .nr.

648t30J22009 au hotarat si modifice contractul de delegare dupi cum urmeazS:
Art. '1. Anexa prevdzutd la lit. C, pct. 1, aft.78, cap. Vl, Dispozilii Generale din Contact

privind inventarul bunurilor proprietate publica gi privati, aferente serviciilor gi care sunt transmise
spre folosinfS operatorului pe durata contrac'tului, se modifici prin actualizarea listei cuprinzAnd
inventarul bunurilor proprietate publica sau private, aferente Serviciului gi care sunt transmise spre
folosinli Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare dupa cum urmeazS:

a Modificarea listei bunurilor concesionate de Judetul Arad cdtre Compania de Apd Arad S.A.
conform celor aprobate prin: Hotirirea nr, 24103.08,2020 a Consiliului Judetean Arad
privind trecerea din domeniul public al JudeluluiArad in domeniul public al Comunei Taut a
bunurilor aferente acesteia, Hotiirirea N. 3681'127,11,2020 a Consiliului Judelean Arad
privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad concesionat la Compania de Apd
Arad SA cu bunurile achizitionate din Fondul llD, receplionate gi puse in func{iune in anul
2019 qi cu alte bunuri amortizate, HotirSrea nr. 369127 ,11.2O20 a Consiliului Judetean
Arad privind trecerea din domeniul public al Judelului Arad in domeniul privat al Judetului
Arad a unor bunuri aflate in concesiune la Compania de Api Arad S.A,, in vederea scoaterii
din functiune, valorificirii pi casirii, Hotirirea il.87131.03,2021 a Consiliului Judetean
Arad privind trecerea din domeniul public al judelului Arad in domeniul public al comunei

$imand a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu apa qi canalizare situate pe raza
UAT comuna $imand care deservesc exclusiv comuna $imand.

,{ Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahont cetre Compania de Apa
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotirirea w.76131.08.2020 a Consiliului Local al
Comunei Gurahont privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu
apa qi canalizare ln domeniul public al Comunei Gurahont qi predarea acestora in
concesiune la Compania de Apa Arad SA in a cdrui contabilitate au fost inregistrate in anul
2019.

r Modificarea listei bunurilor concesionate de oragul Curtici citre Conipania de Apd Arad S.A.
conform celor aprobate prin HotirArea nr, 8230.03.2021 a Consiliului Local al Comunei
Curtici privind declararea de interes public locala bunurilor aferente investitiei: ,,Reabilitare
Qi extindere retea ape qi canalizare la Liceul Teoretic lon Creangd, Sala de Sport, Gridinita
PP, Gr6dinita Veseliei, oraq Curtici, judelul Arad".

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Aditional se compune din anexele hotirArilor
enumerate in cele de mai sus.

Art" 3. Actul Aditional nr. 16 din 2021 fac€ parte integrante din cuprinsul Contractului de



Anexa la HotlrArea nr. 34 din 30.06.2021
a Consiliului Local B6rsa

ACT ADITTONAL NR, 16
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE

ALIMENTARE cu APA $t DE cANALtzARE NR. 648/301 2.zoog

incheiat intre pirfile contractante:

Asociafia de Dezvoltare lntercomunitari ,,Ap? Canalizare Judetul Arad" (denumiti
Asociatia), crJ sediul in Arad, str. Sabin Drigoi, nr. 2-4, judetul Arad, inscrisi in Registrul
asociatiilor gi fundatiilor de la grefa Judecitoriei Arad cu nr. 19115.04.2008, CIF 24986974, legal
reprezentati de citre dl. lustin Arghir Marinel Cionca, in calitate de Presedinte, in numele gi pe
seama unititilor administrativ-teritoriale membre, denumite impreuni in continuare ,,Autoritate
deleganti", qi

Compania de Api Arad S.A. av6nd codul unic de inregistrare 1683483, inmatriculati la
Oficiul Registrul Comerfului Arad sub numirul J021110121.02.199{ cu sediul principal in Arad, str.
Sabin Drigoi, nr.2-4,judetul Arad, reprezentatd de ing. Borha Gheorghe Vasile, av6nd funcfia
de Director General, denumiti Tn continuare ,,Operator",
care de comun acord potrivit art.60, cap. lll, Dipozifii Generale din Contractul de Delegare a
Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu ape gi de canalizare inregistrat sub nr.
648/30.12.2A09 au hotirAt si modifice contractul de delegare dupi cum urmeazi:

Art. 1. Anexa previzutd la lit. C, pct. 1, art. 78, cap. Vl, Dispozi{ii Generale din Contiact
privind inventarul bunurilor proprietate publici qi privatS, aferente serviciilor gi care sunt transmise
spre folosin!5 operatorului pe durata contractului, se modificd prin actualizarea listei cuprinzAnd
inventarul bunurilor proprietate publicl sau privati, aferente Serviciului qi care sunt transmise spre
folosinli Operatorului regional pe durata Contractului de Delegare dupi cum urmeazi:

A Modificarea listei bunurilor concesionate de Judelul Arad citre Compania de Api Arad S.A,
conform celor aprobate prin: HotirArea nr. 244103.08.2020 a Consiliului Judelean Arad
privind trecerea din domeniul public al Jude{ului Arad in domeniul public al Comunei Tau! a
bunurilor aferente acesteia, Hotirirea nr. 368127.11.2020 a Consiliului Judelean Arad
privind majorarea patrimoniului public al Judetului Arad concesionat la Compania de Api
Arad SA cu bunurile achizitionate din Fondul llD, receplionate gi puse in funcliune in anul
2019 si cu alte bunuri amortizate, Hotirirea nr. 369127.11.2020 a Consiliului Judelean
Arad privind trecerea din domeniul public al Jude{ului Arad in domeniul privat al Jude{ului
Arad a unor bunuri aflate in concesiune la Compania deApiArad S.A., in vederea scoaterii
din funcliune, valorificirii qi casirii, HotirArea nr. 87131.03.2021 a Consiliului Judelean
Arad privind trecerea din domeniul public al judelului Arad in domeniul public al comunei
$imand a bunurilor aferente sistemului de alimentare cu ap5 gi canalizare situate pe raza
UAT comuna Simand care deservesc exclusiv comuna. $imand.

,A Modificarea listei bunurilor concesionate de Comuna Gurahon! citre Compania de Api
Arad S.A. conform celor aprobate prin Hotirdrea nr. 76/31.08.2020 a Consiliului Local al
Comunei Gurahon! privind declararea unor bunuri aferente sistemului de alimentare cu
ape qi canalizare in domeniul public al Comunei Gurahon! qi predarea acestora in
concesiune la Compania de Apd Arad SA in a cirui contabilitate au fost Tnregistrate Tn anul
2419.

,A Modificarea listei bunurilor concesionate de oragul Curtici citre Compania de Api Arad S.A.
conform celor aprobate prin Hotirirea nr. 82130.03.2021 a Consiliului Local al Comunei
Curtici privind declararea de interes public local a bunurilor aferente investi{iei: ,,Reabilitare
si extindere relea api qi canalizare la Liceul Teoretic lon Creange, Sala de Sport, Grddinila
PP, Gridinila Veseliei, ora$ Curtici, judelulArad".

Lista bunurilor ce fac obiectul prezentului Act Aditional se compune din anexele hotirArilor
enumerate in cele de mai sus.

Art. 3. Actul Adilional nr. 16 din 2021 face parte integrantS din cuprinsul Contractului de



Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu api gi de canalizare inregistrat sub nr.
648/30.12.2009 de la data aprobirii si semnirii lui de citre p5(ile contractante, urmAnd ca toate
celdlalte prevederi ale Contractului de Delegare sd rim6ni nemodificate.

Prezentul act adilional a fost incheiat astizi data de gi semnat de pd(ile
contractante pe de o parte de Asocialie prin pregedintele ales, in numele qi pe seama unit5lilor
administrativ teritoriale asociate Tn calitate de delegatar, gi, pe de alti parte, de Operator in
2(doua) exemplare originale.

ASOCIATTA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA IPA GANALIZARE
JUDETUL ARAD
Prin

PRE$EDINTE,
lustin Cionca

COMPANIA DE APA ARAD S.A.

Prin

DIRECTOR GENERAL,
Gheorghe Vasile Borha


