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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 1
din data de 14.01.2010
privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a
Asociaţilor - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ApăCanalizare Judeţul Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 376/13.01.2010, al Direcţiei Tehnice Investiţii
din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 249/25.09.2009,
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul
Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 249/25.09.2009, privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate;
-Avizul C.T.E. -nr. 407/13.01.2010- a S.C. „Compania de Apă
Arad” S.A.;
-prevederile art. 91 alin. (3) lit. „f” al Legii nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale;
-prevederile Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice;
-prevederile Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,

14

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad”, aprobat prin H.C.J. nr. 249/25.09.2009,
conform anexei la prezenta hotărâre. *)
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Nicolae Ioţcu, reprezentant al
judeţului Arad, cetăţean român născut la data de 18.10.1967 în
judeţul Arad, domiciliat în Arad, jud. Arad, str. A. Tribunul nr. 10, bl.
A59 sc. A, et. 1 ap. 3, posesor al CI seria AR, nr. 234645, eliberată
de Poliţia Municipiului Arad la data de 26.10.2004 - cu mandat
special -să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, în
numele şi pe seama Consiliului judeţean modificarea Studiului de
Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii;
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

*)

Pentru informaţii suplimentare se poate consulta pagina de internet a
Consiliului Judeţean Arad - www.cjarad.ro, secţiunea Hotărâri adoptate - sau
Serviciului Unitatea Judeţeană de Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice
Investiţii a Consiliului Judeţean Arad, tel. 0357-731.250, fax 0357-731.292
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA nr. 2
din data de 14.01.2010
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a
Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ApăCanalizare Judeţul Arad

Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 377/13.10.2010, al Direcţiei Tehnice Investiţii
din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 250/25.09.2009,
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” şi acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Judeţean Arad în Adunarea Generală a Asociaţilor a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul
Arad;
-Avizul C.T.E. nr. 407/013.10.2010 -a S.C. „Compania de
Apă Arad” S.A.;
-prevederile art. 91 alin. (3) lit. „f” al Legii nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale,
-prevederile Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice,
-prevederile Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad”, aprobaţi prin H.C.J. nr. 250/25.09.2009,
conform anexei la prezenta hotărâre. *)
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Nicolae Ioţcu, reprezentant al
judeţului Arad, cetăţean român născut la data de 18.10.1967 în
judeţul Arad, domiciliat în Arad, judeţul Arad, str. A. Tribunul nr. 10,
bl. A59 sc. A, et. 1 ap. 3, posesor al CI seria AR, nr. 234645,
eliberată de Poliţia Municipiului Arad la data de 26.10.2004, cu
mandat special -să aprobe în Adunarea Generală a Asociaţilor, a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul
Arad, în numele şi pe seama Consiliului judeţean, modificarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

*)

Pentru informaţii suplimentare se poate consulta pagina de internet a
Consiliului Judeţean Arad - www.cjarad.ro , secţiunea Hotărâri adoptate- sau
Serviciului Unitatea Judeţeană de Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice
Investiţii a Consiliului Judeţean Arad, tel. 0357-731.250, fax 0357-731.292
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 14.01.2010
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 256/11.01.2010, al Serviciului Unitatea
Judeţeană de Monitorizare din cadrul Direcţiei Tehnice Investiţii a
Consiliului Judeţean Arad;
-prevederile Ghidului Solicitantului, Axa Prioritară I
-Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013- pentru
realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Arad”;
-dispoziţiile art. 13 alin. (6) lit. „b” din Ordonanţa de Urgenţă
nr. 13/2008, pentru modificarea şi completarea Legii Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 51/2006 şi a Legii Serviciului de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare, nr. 241/2006;
-dispoziţiile art. 44 alin. (1) coroborat cu art. 53 din Legea nr.
273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”.

Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie, în cuantum de 1,80%
din valoarea totală a investiţiei de 50.464 mii lei (inclusiv TVA),
respectiv 11.889,83 mii EURO (inclusiv TVA) -adică 908.352 lei- ce
revine judeţului Arad, aferentă proiectului „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”.
Art. 3. Consiliul Judeţean Arad se obligă să asigure resursele
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile
acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării proiectului
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad", sumele necesare cofinanţării fiind cuprinse în bugetul
judeţului - aferent perioadei de implementare a proiectului.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Economică.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
Anexă
la H.C.J. Arad nr. 3/14.01.2010
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Nr.
crt.
0
1
20

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Indicatori -furnizare apă

Unit. măsură

Cantitate

1
Reabilitarea/construirea/echiparea fronturilor de captare
subterană
Extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune
Reabilitarea şi/sau construirea de staţii de tratare (Staţii de
clorare)
Reabilitarea şi/sau construirea de rezervoare de înmagazinare
apă potabilă
Reabilitarea şi/sau construirea de staţii de pompare apă potabilă
Reabilitarea, construirea de staţii de pompare cu hidrofor
(booster)
Reabilitarea reţelei de distribuţie apă
Extinderea reţelei de distribuţie apă
Contorizarea apei potabile
Sistem SCADA -automatizare şi control
Echipamente pentru întreţinerea sistemului de alimentare cu apă

2

3

unităţi

-

m

-

unităţi

-

unităţi

-

unităţi

-

unităţi

-

m
m
unităţi
unităţi
unităţi

-

Indicatori -ape uzate
0
1
2
3
4
5
6
7
21

1
Reabilitarea reţelei de canalizare
Extinderea reţelei de canalizare
Reabilitarea şi/sau construirea de staţi de pompare apă uzată
menajeră (Cămine cu staţii de pompare apă uzată menajeră)
Colectoare de transfer/Conducta de refulare apă uzată menajeră
Reabilitarea şi/sau construirea staţiilor de epurare apă uzată
Sistem SCADA -automatizare şi control
Echipamente pentru întreţinerea sistemului de canalizare

Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA 19%:
Din care, C+M:

2
m
m

3
-

unităţi

-

m
unităţi
unităţi
unităţi

3
-

- 50.464,00 mii LEI
- 11.889,83 mii EURO
- 28.144,87 mii LEI
- 6.631,22 mii EURO

(preţuri, 17.07.2009: 1 Euro = 4,2443 LEI)
Surse de finanţare:
Fonduri Comunitare (Fondul de Coeziune):
Bugetul de Stat:
Bugetul local:
Împrumut Operatorul Regional S.C. „Compania de Apă Arad” SA:
Proiectul este elaborat în concordanţă cu tema de proiectare.

76,48 %
11,70 %
1,80 %
10,02 %

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 14.01.2010
privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Adresa nr. 330/12.01.2010 -a S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A.- prin care se solicită mandatarea reprezentanţilor Consiliului
Judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A. să voteze autorizarea directorului general să
semneze Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament în
numele S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea
de către companie a unui credit în suma de 13.987.129 Euro pentru
cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Arad”, în cadrul Programului Operaţional
Sectorial de Mediu 2007 - 2013;
-Declaraţia de angajament;
-Declaraţia de eligibilitate;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean
Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „Compania de Apă
Arad” S.A. să voteze autorizarea domnului Bănăţean Gheorghe
-director general al S.C. „Compania de Apă Arad S.A.- să semneze
Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament în numele S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. a unui credit de 13.987.129 Euro,
pentru cofinanţarea proiectului „Extinderea şi modernizarea
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infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, în cadrul
Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în A.G.A.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 28.01.2010
privind desemnarea Comisiei de negociere a condiţiilor de
cumpărare a imobilului situat în municipiul Arad, strada Ghica-Vodă
nr. 4-6
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 540/14.01.2010, al Biroului Juridic Contencios
Administrativ;
-Adresa Fundaţiei Caritatea, nr. F 1887/18.12.2009,
înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 16.533/21.12.2009;
-Decizia nr. 435/14.10.2004, a Comisiei Speciale de
Retrocedare a unor imobile care au aparţinut cultelor religioase din
România;
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-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează Comisia de negociere a condiţiilor de
cumpărare a imobilului situat în municipiul Arad, strada Ghica-Vodă
nr. 4-6, în următoarea componenţă:
-Marian Olariu, Şef Serviciu Administrarea Domeniului Public
şi Privat;
-Silvana Lupu, Şef Birou Juridic Contencios Administrativ;
-Viorel Turjuc, Şef Birou Impozite Taxe Locale.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Fundaţia Caritatea.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 28.01.2010
privind înfiinţarea în subordinea Consiliului Judeţean Arad a Camerei
Agricole a Judeţului Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 940/25.01.2010, al Biroului Juridic Contencios
Administrativ;
-prevederile H.G. nr. 1.609/2009, privind înfiinţarea
camerelor agricole judeţene prin reorganizarea oficiilor/centrelor de
consultanţă agricolă judeţene, aflate în subordinea Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „d” din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se înfiinţează Camera Agricolă a Judeţului Arad,
instituţie publică descentralizată cu personalitate juridică în
subordinea Consiliului Judeţean Arad, prin reorganizarea Oficiului
Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.
(2) Camera Agricolă a Judeţului Arad va avea sediul
în municipiul Arad, strada Gheorghe Popa de Teiuş nr. 1 bis.
Art. 2. Pentru desfăşurarea activităţii Camerei Agricole a
Judeţului Arad se aprobă un număr de 24 posturi.
Art. 3. (1) Se aprobă preluarea de către Camera Agricolă a
Judeţului Arad, pe bază de protocol de predare-preluare, a
Patrimoniului Oficiului Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.
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(2) Predarea-preluarea patrimoniului între părţile
interesate se va face conform ultimului bilanţ contabil al Oficiului
judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.
Art. 4. Se împuterniceşte domnul Nicolae Ioţcu -Preşedintele
Consiliului Judeţean Arad- să semneze în numele şi pe seama
Consiliului Judeţean Arad protocolul de predare-preluare cu Oficiul
judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.
Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Gestiune Resurse
Umane.
Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Administraţie Publică;
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Biroul Juridic Contencios Administrativ;
-Biroul Gestiune Resurse Umane;
-Oficiul Judeţean de Consultanţă Agricolă Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 28.01.2010
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
pentru investiţia „Consolidare la clădirea Centrului de Transfuzie
Sanguină Arad -Corp A” -Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii, nr. 530/15.01.2010;
-Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI),
nr. 39.015/2009, elaborată de către S.C. „PROIECT ARAD” S.A.
pentru investiţia „Consolidare la clădirea Centrului de Transfuzie
Sanguină Arad -Corp A” -Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 2-4;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,
actualizată, privind finanţele publice locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii, nr. 39.015/2009, elaborată de către S.C. „PROIECT
ARAD” S.A. pentru investiţia „Consolidare la clădirea Centrului de
Transfuzie Sanguină Arad -Corp A” -Arad, str. Andrenyi Karoly, nr. 24- cu varianta „B” de consolidare prin stabilizarea terenului şi cu
indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă întocmirea Proiectului Tehnic şi a
Documentaţiei de licitaţie în vederea achiziţiei execuţiei lucrărilor la
obiectivul prevăzut la art. 1.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii din cadrul Consiliului
Judeţean Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
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-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică Investiţii.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

Anexă
la H.C.J. Arad nr. 7/28.01.2010
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
conform Proiect nr. 39.015/2009, elaborat de către proiectantul S.C.
„PROIECT ARAD” S.A.:
DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII
pentru investiţia „Consolidare la clădirea Centrului de Transfuzie
Sanguină Arad -Corp A”
Arad, str. Andrenyi Karoly nr. 2-4
VARIANTA „B” DE CONSOLIDARE PRIN STABILIZAREA
TERENULUI
 Valoare totală investiţie:

260.806,00 lei, (incl. TVA)
214.529,00 lei, (incl. TVA)
- din care, C+M
 Încadrarea construcţiei (corp A), conform normativ P100-1992
A3
- Grupa de construcţie
-

categoria de importanţă

- clasa de importanţă
 Regim de înălţime:
 Durata de realizare a lucrărilor de
intervenţie:
 Finanţare:
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„C” (normală)
II
S+ P + E-parţial
3 luni
Bugetul propriu al C.J.A.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 8
din data de 28.01.2010
privind majorarea Patrimoniului public al judeţului Arad dat în
administrare directă către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii, nr. 769/21.01.2010,
privind propunerea de majorare a Patrimoniului public al judeţului
Arad dat în administrare directă către Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Arad -în baza Contractului de administrare directă nr.
3.535/18.04.2007;
-prevederile Legii nr. 82/1991, Legea Contabilităţii;
-prevederile Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă majorarea Patrimoniului public al judeţului
Arad dat în administrare directă către Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Arad, conform anexei la hotărâre.
Art. 2. Se modifică Anexa la Contractul de administrare
directă nr. 3.535/18.04.2007, încheiat cu Serviciul de Ambulanţă
Judeţean Arad, corespunzător prevederilor de la art. 1.
Art. 3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Serviciul de Ambulanţă Judeţean Arad;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate;
-Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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Anexă
la H.C.J. Arad nr. 8/28.01.2010

Nr.
crt.

Denumire imobil

Caractestici
imobil

Nr inv.
C.J.A.

Nr. cod
clasificare
din catalog

Intrare în
funcţiune

IMOBIL DAT ÎN ADMINISTRARE DIRECTĂ
CĂTRE SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARAD -Arad, str. Oituz nr. 1-5

0

1

2

3

4

5

16222

1.6.2.

1981

16223

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

30
SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN ARAD
Clădire staţie salvare
S+P+1E
Clădire anexă -Clădire
2
dezinfecţie
Clădire anexă -Clădire
3
garaje
Clădire anexă -Clădire
4
portar

Sc =
Scd =
Sc =
Scd =
Sc =
Scd =
Sc =
Scd =
Sc =
5 Clădire anexă -Şoproane
Scd =
6 Clădire anexă -Clădire
Sc =
vestiar
Scd =
1

295 mp;
755 mp
75 mp;
75 mp
363 mp;
363 mp
9 mp;
9 mp
160 mp;
160 mp
82 mp;
82 mp

Valoare
inventar
6
4.055.114,00
lei
1.087.935,00
lei
101.517,00
lei
517.809,00
lei
20.221,00
lei
68.983,00
lei
121.696,00
lei

Valoarea cu Valoarea de
inventar
care se
majorează MODIFICATĂ
8
7
95.000,00 4.150.114,00
lei
lei
25.715,00 1.113.650,00
lei
lei
0,00 101.517,00 lei
lei
0,00 517.809,00 lei
lei
0,00
20.221,00
lei
lei
0,00
68.983,00
lei
lei
0,00 121.696,00 lei
lei

0
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1
Clădire anexă -Clădire
7
atelier
Clădire anexă -Clădire
8
tinichigerie
Clădire anexă -Clădire
9
magazie

Sc =
Scd =
Sc =
Scd =
Sc =
Scd =

10 Teren

St

2
179 mp;
179 mp
234 mp;
234 mp
100 mp;
100 mp

= 4.808 mp

3

4

5

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

1.6.8.

1981

6
247.036,00
lei
314.720,00
lei
39.041,00
lei
1.536.156,00
lei

8
7
69.285,00 316.321,00 lei
lei
0,00 314.720,00 lei
lei
0,00
39.041,00
lei
lei
0,00 1.536.156,00
lei
lei

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 28.01.2010
privind prelungirea Contractului de închiriere a unui spaţiu -către
S.C. „Focus Plus” S.R.L. Arad- situat în imobilul din Arad, Bulevardul
Revoluţiei nr. 81
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 958 din 26.01.2010, al Serviciului Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind prelungirea Contractului de
închiriere a unui spaţiu -către S.C. „Focus Plus” S.R.L. Arad- situat în
imobilul din Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, republicată;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001
-Legea Administraţiei Publice Locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.
471 din 22.05.2002 -încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C.
„Focus Plus” S.R.L. Arad- până la data de 31.12.2010 -pentru spaţiul
în suprafaţă de 36,8 mp din imobilul situat în municipiul Arad,
Bulevardul Revoluţiei, nr. 81- prin încheierea unui Act adiţional la
Contractul de închiriere.
Art. 2. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Focus Plus” S.R.L. Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 10
din data de 28.01.2010
privind prelungirea Contractului de închiriere a unui spaţiu -către
S.C. „Infoton” S.R.L. Arad- situat în imobilul din Arad, Bulevardul
Revoluţiei nr. 81
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 959 din 26.01.2010, al Serviciului
Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind prelungirea
Contractului de închiriere a unui spaţiu -către S.C. „Infoton” S.R.L.
Arad- situat în imobilul din Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 81;
-Protocolul nr. 13898 din 03.11.2009, încheiat între Consiliul
Judeţean Arad şi S.C. „Infoton” S.R.L. Arad;
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, republicată;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001
-Legea Administraţiei Publice Locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.
5878 din 28.06.2007 -încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi S.C.
„Infoton” S.R.L. Arad- până la data de 31.12.2010 -pentru spaţiul în
suprafaţă de 21 mp din imobilul situat în municipiul Arad, Bulevardul
Revoluţiei, nr. 81- prin încheierea unui Act adiţional la Contractul de
închiriere.
Art. 2. Chiria lunară pentru folosirea suprafeţei închiriate
este de 125 euro/lună -echivalentul în lei la cursul BNR din ziua
întocmirii facturii privind plata chiriei.
Art. 3. Hotărârea se comunică la:
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-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Infoton” S.R.L. Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 11
din data de 28.01.2010
privind prelungirea Contractului de închiriere a unui spaţiu situat în
imobilul din municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 889 din 25.01.2010, al Serviciului
Administrarea Domeniului Public şi Privat, privind prelungirea
Contractului de închiriere a unui spaţiu situat în imobilul din
municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58;
-Adresa nr. 16702/28.12.2009, a d-nei Farcaş Nastasia, prin
care se solicită prelungirea Contractului de închiriere nr. 3242/2006;
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, republicată;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001
-Legea Administraţiei Publice Locale;
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-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr.
3242/2006, prin Act adiţional -pentru un spaţiu din imobilul situat în
municipiul Arad, Calea Timişorii nr. 58, proprietate publică a judeţului
Arad- până la data de 31.03.2010.
Art. 2. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate;
-doamna Farcaş Nastasia.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 12
din data de 28.01.2010
privind înregistrarea în evidenţele contabile ale Consiliului judeţean a
obiectivului de investiţii „Amenajarea Sediului administrativ al
Consiliului Judeţean Arad”, ca urmare a punerii acestuia în funcţiune
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Procesul verbal nr. 16550/2009, privind punerea în
funcţiune a obiectivului de investiţii „Amenajarea Sediului
administrativ al Consiliului Judeţean Arad”;
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii, nr. 1065/28.01.2010;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,
actualizată, privind finanţele publice locale;
-prevederile art. 6 din Legea nr. 82/1991, actualizată, privind
contabilitatea;
-prevederile H.G.R. nr. 841/1995, privind procedurile de
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând
instituţiilor publice;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă înregistrarea obiectivului de investiţii
„Amenajarea Sediului Administrativ al Consiliului Judeţean Arad” -din
municipiul Arad, str. Corneliu Coposu nr. 22- în evidenţele contabile
ale Consiliului Judeţean Arad, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă trecerea în Domeniul privat al judeţului
Arad, scoaterea din uz şi casarea unor materiale rezultate în urma
punerii în funcţiune a investiţiei menţionate, conform anexei la
prezenta hotărâre.
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii, Direcţia Economică din
cadrul C.J. Arad şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică Investiţii.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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Anexă
la H.C.J. Arad nr. 12/28.01.2010

0
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cod
clasif.
1
1.6.4.
1.3.21.
1.3.7.2
2.3.6.3.2
2.1.17.1.1.1
2.1.16.6.
2.1.16.6.
2.2.9.
2.2.9.

2

Denumirea mijlocului fix

3
Clădire sediu Consiliul Judeţean Arad
Racord telecomunicaţii speciale
Platforme din pavele şi asfalt
Ascensor panoramic de interior
Ministaţie ape uzate menajere cu tocător,
q=1 - 1,5 mc/h
Schimbător de căldură în placi tip Zimlet
Boiler vertic. pt. prep. ACM,
SICC/109EVXP-EOPX
Dulap sală şedinţe
Dulap RACK etaj II

P.U.

4
5
1 8.650.372,28
1
30.350,27
1
708.287,17
1
115.251,50

Valoarea,
[lei]

Durata de
utilizare, [ani]

Nr.
crt.

Cantitate
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Nr. inventar

Tabel centralizator cuprinzând bunuri mijloace fixe, obiecte de inventar şi materiale rezultate în
urma punerii în funcţiune a obiectivului de investiţii
„AMENAJAREA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL CONSILIULUI JUDEŢEAN ARAD” -Arad, str.
Corneliu Coposu nr. 22

DOMENIUL

6
8.650.372,28
30.350,27
708.287,17
115.251,50

7
60
16
20
8

8
Public
Public
Public
propriu al C.J.A.

2

2.056,66

4.113,32

5 propriu al C.J.A.

2

3.129,70

6.259,40

8 propriu al C.J.A.

1

8.383,55

8.383,55

8 propriu al C.J.A.

1
1

1.934,78
13.503,39

1.934,78
13.503,39

3 propriu al C.J.A.
3 propriu al C.J.A.

0
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

3920.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

1
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.2.9.
2.1.16.3.4
2.1.22.6.3
2.1.17.6
3.3.5.
3.3.5.
3.4.
2.22.6.3.
2.3.6.3.2
3.1.2.
3.1.1.
ob. inv.
ob. inv.

2

3
4
Dulap RACK etaj I
1
Dulap RACK parter
1
Dulap Servere subsol
1
Dulap pasive subsol
1
Dulap exterior
1
Server voce
1
Switch 2821
1
Switch 2960
1
Switch 1841
1
Unitate de alimentare neîntreruptibilă -UPS 1
Centrala detecţie şi semnaliz. a efracţiilor,
1
cu tastatura LCD
Generator de apă rece tip GEA GAC
1
040AB/A1
Bariere electromecanice cu braţ rectang. 5
1
m -2 braţe- set
Bariere electromecanice cu braţ rectang. 4
1
m-2 braţe- set
Post fix incendiu şi stingătoare portative cu
1
praf şi CO2
Instalaţie de televiziune în circuit
1
Platformă mobilă pt. pers cu dizabilităţi
1
Siglă luminoasă C.J.A.
1
Mobilier
Mobilier
Jaluzele

5
14.205,72
12.932,78
86.936,23
26.429,27
6.065,45
130.016,28
18.044,20
73.374,15
21.622,41
42.003,29

6
14.205,72
12.932,78
86.936,23
26.429,27
6.065,45
130.016,28
18.044,20
73.374,15
21.622,41
42.003,29

7
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

2.806,44

2.806,44

3 propriu al C.J.A.

101.510,92

101.510,92

10 propriu al C.J.A.

11.693,52

11.693,52

8 propriu al C.J.A.

10.502,76

10.502,76

8 propriu al C.J.A.

3.111,66

3.111,66

3 propriu al C.J.A.

41.464,36
73.399,20
16.854,90
159.391,03
442.357,30
74.247,31

41.464,36
73.399,20
16.854,90
159.391,03
442.357,30
74.247,31

5
8
3
4

8
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.

propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.
propriu al C.J.A.

0
31.
32.
33.
34.
35.

1
ob. inv.
ob. inv.
ob. inv.
ob. inv.

2

3
4
5
6
7
8
Plăcuţe
15.621,71
15.621,71
propriu al C.J.A.
Drapele, steme
22.516,06
22.516,06
propriu al C.J.A.
Panouri afişaj
4.248,30
4.248,30
propriu al C.J.A.
Mochetă
3.598,56
3.598,56
propriu al C.J.A.
10.953.409,47
VALOARE TOTALĂ INVESTIȚIE, cu T.V.A. inclus
Materiale rezultate în urma punerii în funcţiune a investiţiei
110.165,76*
Privat

* Valori conform H.C.J. Arad nr. 287/2008, privind aprobarea reevaluării unor bunuri din patrimoniul
public şi privat al judeţului Arad
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 13
din data de 28.01.2010
privind aprobarea identificării -în vederea intabulării- unei suprafeţe
de teren din cadrul S.C. „Aeroportul Arad” S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 990/27.01.2010, întocmit de către Serviciul
Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Documentaţia pentru prima înscriere, întocmită de către
S.C. „Terra International” S.R.L.;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă documentaţia pentru prima înscriere a
suprafeţei de 1.064.054 mp teren, conform Hotărârii de Guvern nr.
976/2002 -privind atestarea Domeniului public al judeţului Arad,
precum şi al municipiului Arad, oraşelor şi comunelor din judeţul
Arad, poziţiile nr. 181, 182, 183, 184, 185 şi 186- şi a documentaţilor
cadastrale întocmite de S.C. „Terra International” S.R.L. -proiect nr.
4/2010 -Etapa I şi proiect nr. 4/2/2010, Etapa II.
Art. 2. Ca urmare a identificării din documentaţia pentru
prima înscriere, întocmită de S.C. „Terra International” S.R.L. -proiect
nr. 4/1/2010- se aprobă transcrierea imobilelor înscrise în C.F. nr.
18531 Arad, cu nr. top. 6817/a-1/6-7/2 şi nr. top. 6817/a-1/6-7/1, în
C.F. nr. 78634 Arad cu nr. top. 6817/a-1/6-1/1/2 şi în C.F. nr. 59056
Arad cu nr. top. 6817/a-1/6-1/2/1 şi nr. top. 6817/a-1/6-1/2/2 în cărţile
funciare nou înfiinţate, ca urmare a aplicării prevederilor art. 1 privind
primele înscrieri.
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Art. 3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Aeroportul Arad” S.A.;
-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul
Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate.

Administrarea

PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 14
din data de 28.01.2010
privind aprobarea atribuirii terenului necesar extinderii pistei la S.C.
„Aeroportul Arad” S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 989 din 22. 01.2010, întocmit de către Serviciul
Administrarea Domeniului Public şi Privat;
-Decizia nr. 1 din 22.01.2010, a Consiliului de Administraţie
al S.C. „Aeroportul Arad” S.A.;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
42

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă prelungirea pistei de decolare/aterizare a
S.C. „Aeroportul Arad” S.A. cu 350 m, sursele de finanţare urmând a
fi asigurate de către constructorul autostrăzii Arad – Timişoara, Por
Technobau und Umwelt AG Viena, Sucursala Bucureşti.
Art. 2. Se aprobă punerea la dispoziţie a terenului aferent
prelungirii pistei de decolare/aterizare prevăzute la art. 1, teren aflat
în Domeniul public al judeţului Arad, conform Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 13/28.01.2010.
Art. 3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Aeroportul Arad” S.A.;
-Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
-Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 15
din data de 28.01.2010
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii
pentru investiţia: „Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad”, str. Căpitan Ignat,
nr. 10
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul Direcţiei Tehnice Investiţii, nr. 842/22.01.2010;
-documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru
investiţia „Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului
Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” -Proiect nr. 099-104/09,
elaborat de către S.C. „BUILDING OLM” S.R..L. Timişoara;
-Decizia nr. 32/19.01.2010, emisă de către Centrul Şcolar
pentru Educaţie Incluzivă Arad;
-prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătăţirea
infrastructurii sociale - Domeniul major de intervenţie 3.2, Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor
sociale;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006
-actualizată- privind finanţele publice locale;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de
intervenţii pentru investiţia „Extindere şi dotarea cu echipamente
specifice a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” -Proiect
nr. 099-104/09, elaborat de către S.C. „BUILDING OLM” S.R..L.
Timişoara, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexă.
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Art. 2. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului „Extindere
şi dotarea cu echipamente specifice a Centrului Şcolar pentru
Educaţie Incluzivă Arad”, în valoare de 620.632,62 RON,
reprezentând:
contribuţia proprie la cheltuielile eligibile necesare pentru
implementarea proiectului, în valoare de 58.667,62 lei;
acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare
de 561.964,93 lei;
resursele financiare necesare implementării optime a
proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor
din instrumente structurale.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Direcţia Tehnică Investiţii, Serviciul Administrarea
Domeniului Public şi Privat, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă
Arad şi se se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică Investiţii;
-Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

Anexă
la H.C.J. Arad nr. 15/28.01.2010
INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
Conform DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE
INTERVENȚII
pentru investiţia „Extindere şi dotarea cu echipamente specifice a
Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad” - Arad, str. Căpitan
Ignat, nr. 10,
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Proiect nr. 099-104/09, elaborat de către S.C. „BUILDING OLM”
S.R.L. Timişoara
Valoare totală investiţie:

3.495.346,03 lei

din care, C + M:

2.645.712,72 lei

din care:
total eligibile
total neeligibile
din care
TVA
Alte neeligibile
Finanțarea proiectului:

2.933.381,00 lei
561.964,93 lei
553.465,73 lei
8.499,20 lei
2.493.373,93 lei
(85% din cheltuielile eligibile)
381.399,54 lei
(13% din cheltuielile eligibile)

FEDER
BUGETUL DE STAT
Centrul Şcolar pentru Educaţie
Incluzivă Arad
din care
2% din cheltuielile eligibile
TVA
Alte neeligibile

620.632,55 lei
58.667,62 lei
553.465,73 lei
8.499,20 lei

Suprafaţa construită corp existent:
Regim de înălţime:
Suprafaţa construită desfăşurată
propusă:
regim de înălţime:
Clasa de importanţă:
Categoria de importanţă:
Suprafaţa totală teren:
Durata de realizare a investiţiei:
a lucrărilor:
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434,0 mp
S parţial + P
1513,0 mp
S parţial + P + 2E-parţial
II
C
3279,0 mp
17 luni
12 luni

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 16
din data de 28.01.2010
privind aprobarea proiectului „Promovarea turismului arădean prin
circuite culturale” şi a cheltuielilor legate de proiect
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 710/20.01.2010, al Direcţiei Programe de
Dezvoltare, privind aprobarea proiectului „Promovarea turismului
arădean prin circuite culturale” şi a cheltuielilor legate de proiect;
-prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul
Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 5 -Dezvoltarea
durabilă şi promovarea turismului- Domeniul de intervenţie 5.3
-Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare,
în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turisticăOperaţiunea Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin
sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de
marketing specifice;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă proiectul „Promovarea turismului arădean
prin circuite culturale”.
Art. 2. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului
„Promovarea turismului arădean prin circuite culturale”:
− contribuţia proprie a Consiliului Judeţean Arad la
cheltuielile eligibile, necesară pentru implementarea
proiectului, în valoare de 16.800 RON (2% din valoarea
cheltuielilor eligibile);
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−

acoperirea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în
valoare de 157.700,00 RON, reprezentând valoarea
TVA-ului;
− resursele financiare necesare implementării optime a
proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare
a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Programe de Dezvoltare a Consiliului Judeţean
Arad;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad;
-Centrul Cultural Judeţean Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 17
din data de 28.01.2010
privind aprobarea Proiectului „Dezvoltarea de structuri ale economiei
sociale în Regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Vest”
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul înregistrat la D.G.A.S.P.C. Arad cu nr.
1477/18.01.2010, privind atragerea de fonduri europene în vederea
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dezvoltării serviciilor destinate persoanelor cu dizabilităţi -în cadrul
D.G.A.S.P.C. Arad;
-Documentul-Cadru pentru Implementarea Programului
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007 - 2013;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Acordul de parteneriat în vederea
implementării proiectului „Dezvoltarea de structuri ale economiei
sociale în Regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia şi Vest”, prevăzut
în anexa la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă cofinanţarea de 2,1% din valoarea
proiectului, reprezentând suma de 110.912 lei, repartizată pe ani de
implementare astfel:
− An I - 41.710 lei;
− An II - 32.028 lei;
− An III - 37.174 lei.
Art. 3. Se aprobă suma de 250.768 lei, ca valoare a TVA
-până la recuperarea acesteia.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Arad şi Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 18
din data de 28.01.2010
privind unificarea tarifelor pentru Serviciul de Transport Public
Judeţean de Persoane prin curse regulate, efectuat de S.C.
„Compania de Transport Public” S.A. Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-prevederile Legii privind Codul Fiscal, nr. 571/2003;
-prevederile Hotărârii Guvernului României, nr. 44/2004,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003, privind Codul Fiscal;
-prevederile art. 17 din Legea Serviciilor de Transport Public
Local, nr. 92/2007;
-prevederile Ordinului A.N.R.S.C. -nr. 272/2007- pentru
aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea
tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;
-Adresa S.C. „Compania de Transport Public” S.A. Arad, nr.
478/2010, privind necesitatea unificării tarifelor pentru Serviciul de
Transport Public Judeţean de Persoane prin curse regulate;
-Referatul nr. 818/22.01.2010, al Direcţiei Administraţie
Publică -Autoritatea Judeţeană de Transport- privind propunerea de
unificare a tarifelor pentru Serviciul de Transport Public Judeţean de
Persoane prin curse regulate, efectuat de S.C. „Compania de
Transport Public” S.A. Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tarifele pentru Serviciul de Transport
Public Judeţean de Persoane prin curse regulate, potrivit anexei la
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prezenta hotărâre. Noile tarife urmează a se aplica începând cu data
de 1 februarie 2010.
Art. 2. Se abrogă orice alte prevederi contrare prezentei.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Compania de Transport Public” S.A. Arad;
-Direcţia Administraţie Publică, Serviciul Autoritatea
Judeţeană de Transport;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

Anexă
la H.C.J. Arad nr. 18/28.01.2010
Tarifele pentru transportul judeţean cu autobuze, efectuat de
S.C. „C.T.P.” S.A. Arad
Distanţă
Transport,
[km]
1
0,01 - 5
5,01 - 10
10,01 - 15
15,01 - 20
20,01 - 25

Bilet
2
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00

Tarif, [lei]
Abonament
Întreg
1 săpt.
2 săpt.
3
32,00
50,00
63,00
90,00
85,00
130,00
105,00
145,00
115,00
170,00

4
12,00
15,00
22,00
29,00
30,00
42,00
35,00
50,00
40,00
60,00
51

5
20,00
29,00
35,00
52,00
50,00
80,00
60,00
95,00
70,00
105,00

Călătorii
Ab./lună
6
42
60
42
60
42
60
42
60
42
60

1

2
7,00

3
4
5
135,00
48,00
90,00
25,01 - 30
190,00
65,00 110,00
30,01 – 35
7,50 146,00
52,00 100,00
35,01 - 40
8,00 153,00
55,00 109,00
40,01 – 45
8,50 162,00
59,00 110,00
45,01-50
8,50 168,00
61,00 119,00
50,01-55
9,00 173,00
63,00 116,00
55,01-60
9,00 179,00
65,00 121,00
60,01-65
9,50 210,00
65,01-70
9,50 226,00
70,01-75
10,00 242,00
75,01-80
10,00 257,00
80,01-85
10,50 273,00
85,01-90
10,50 289,00
90,01-95
11,00 299,00
95,01-100
11,00 315,00
Bilet suprataxă judeţean
65,00
Bilet suprataxă, copii sub 14
32,30
ani
Cursele se efectuează conform caietelor de
sarcini.
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6
42
60
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 19
din data de 28.01.2010
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli evidenţiate în
afara Bugetului local pe anul 2010
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 273/29.06.2006, *actualizată*, privind
finanţele publice locale;
-prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2010;
-Ordinul M.F. nr. 1917, Normele Metodologice de organizare
şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, modificat şi
completat;
-Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul
juridic al acesteia;
-Referatul nr. 709/20.01.2010, al Direcţiei Economice din
cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Nota de fundamentare nr. 696/20.01.2010, a Serviciului
Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Arad;
-Adresa nr. 72/18.01.2010 a Centrului Judeţean de Resurse
şi Asistenţă Educaţională Arad;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate
în afara Bugetului local pe anul 2010, conform anexei M.F. 11/05 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli evidenţiate
în afara Bugetului local pe anul 2010, pe titluri de cheltuieli, articole
şi aliniate, conform anexei M.F. 11/06.
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Art. 3. Se aprobă Lista de investiţii pe anul 2010 având ca
surse de finanţare „alte surse constituite potrivit legii” -anexată la
prezenta hotărâre.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Arad;
-Trezoreria Municipiului Arad;
-Direcţia Economică;
-unităţile subordonate.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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JUDEŢUL: ARAD
Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Judeţean Arad
ANEXĂ

Formular: 11/05

la H.C.J. Arad nr. 19/28.01.2010
VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL
-PE ANUL 2010[mii lei]
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DENUMIREA INDICATORILOR
1
TOTAL VENITURI (cod 00.02)
I. VENITURI CURENTE (cod 00.12)
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod 36.11)
Diverse venituri (cod 36.11.06 la 36.11.10+36.11.50)
Taxe speciale
Amortizare mijloace fixe
Depozite speciale pentru construcţii de locuinţe
Fondul de risc
Fond de rulment

Cod
indicator
2
00.01
00.02
00.12
00.14
36.11
36.11.06
36.11.07
36.11.08
36.11.09
36.11.10

Program
2010
3
1.475
1.475
1.475
1.475
1.475
0
0
0
0
1.475

1

2
36.11.50

3

TOTAL CHELTUIELI (cod 50.11+59.11+63.11+69.11+79.11)
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.11+54.11)
Autorităţi publice şi acţiuni externe (cod 51.11.01)
Din total capitol:
Autorităţi executive şi legislative (cod 51.11.01.03)
Autorităţi executive

49.11
50.11
51.11

9.099
7.823
7.823

51.11.01
51.11.01.03

7.823
7.823

Alte servicii publice generale (cod 54.11.08+54.11.10+54.11.50)
Din total capitol:
Fond de rulment
Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor
Alte servicii publice generale

54.11

0

54.11.08
54.11.10
54.11.50

0
0
0

Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
Ordine publică şi siguranţă naţională (cod 61.11.03)
Din total capitol:
Ordine publică (cod 61.11.03.04)
Poliţie comunitară

59.11
61.11

0
0

61.11.03
61.11.03.04

0
0

Alte venituri
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Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
(cod 65.11+66.11+67.11+68.11)
Învăţământ (cod 65.11.03 la 65.11.05+65.11.07+65.11.11)

0

63.11

76

65.11

76
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1
Din total capitol:
Învăţământ preşcolar şi primar (cod 65.11.03.01+65.11.03.02)
Învăţământ preşcolar
Învăţământ primar
Învăţământ secundar (cod 65.11.04.01 la 65.11.04.03)
Învăţământ secundar inferior
Învăţământ secundar superior
Învăţământ profesional
Învăţământ postliceal
Învăţământ nedefinibil prin nivel (cod 65.11.07.04)
Învăţământ special
Servicii auxiliare pentru educaţie (cod 65.11.11.03+65.11.11.30)
Internate şi cantine pentru elevi
Alte servicii auxiliare

2
65.11.03
65.11.03.01
65.11.03.02
65.11.04
65.11.04.01
65.11.04.02
65.11.04.03
65.11.05
65.11.07
65.11.07.04
65.11.11
65.11.11.03
65.11.11.30

3
0
0
0
0
0
0
0
0
76
76
0
0
0

Sănătate (cod 66.11.06+66.11.50)
Din total capitol:
Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi (cod 66.11.06.01)
Spitale generale
Alte cheltuieli în domeniul sănătăţii (cod 66.11.50.50)
Alte instituţii şi acţiuni sanitare

66.11

0

66.11.06
66.11.06.01
66.11.50
66.11.50.50

0
0
0
0

Cultură, recreere şi religie (cod 67.11.03+67.11.05+67.11.06+67.11.50)
Din total capitol:

67.11

0
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1
Servicii culturale (cod 67.11.03.02 la 67.11.03.08+67.11.03.12
+67.11.03.14+67.11.03.30)
Biblioteci publice comunale, orăşeneşti, municipale
Muzee
Instituţii publice de spectacole şi concerte
Şcoli populare de artă şi meserii
Case de cultură
Cămine culturale
Centre pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice
Centre culturale
Alte servicii culturale
Servicii recreative şi sportive (cod 67.11.05.01 la 67.11.05.03)
Sport
Tineret
Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de
agrement
Servicii religioase
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii şi religiei
Asigurări şi asistenţă socială
(cod 68.11.04 +68.11.05+68.11.06+68.11.12+68.11.15)
Din total capitol:
Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

2

3

67.11.03

0

67.11.03.02
67.11.03.03
67.11.03.04
67.11.03.05
67.11.03.06
67.11.03.07
67.11.03.08
67.11.03.12
67.11.03.14
67.11.03.30
67.11.05
67.11.05.01
67.11.05.02

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

67.11.05.03

0

67.11.06
67.11.50

0
0

68.11

0

68.11.04

0

1
Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi (cod 68.11.05.02)
Asistenţă socială în caz de invaliditate
Asistenţă socială pentru familie şi copii
Unităţi de asistenţă medico-socială
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.11.15.01+68.11.15.02
+68.11.15.50)
Ajutor social
Cantine de ajutor social
Alte cheltuieli în domeniul prevenirii excluderii sociale
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Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI
APE (cod 70.11+74.11)
Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
(cod 70.11.03+70.11.05+70.11.06+70.11.07+70.11.50)
Din total capitol:
Locuinţe (cod 70.11.03.01)
Dezvoltarea sistemului de locuinţe
Alimentare cu apă şi amenajări hidrotehnice
(cod 70.11.05.01+70.11.05.02)
Alimentare cu apă
Amenajări hidrotehnice
Iluminat public şi electrificări rurale
Alimentare cu gaze naturale în localităţi
Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale

2
68.11.05
68.11.05.02
68.11.06
68.11.12

3
0
0
0
0

68.11.15

0

68.11.15.01
68.11.15.02
68.11.15.50

0
0
0

69.11

0

70.11

0

70.11.03
70.11.03.01

0
0
0

70.11.05

0

70.11.05.01
70.11.05.02
70.11.06
70.11.07
70.11.50

0
0
0
0
0

1
Protecţia mediului (cod 74.11.05+74.11.06)
Din total capitol:
Salubritate şi gestiunea deşeurilor (cod 74.11.05.01+74.11.05.02)
Salubritate
Colectarea, tratarea şi distrugerea deşeurilor
Canalizarea şi tratarea apelor reziduale
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Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE
(cod 80.11+83.11+84.11+87.11)
Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă
(cod 80.11.01)
Din total capitol:
Acţiuni generale economice şi comerciale (cod 80.11.01.06 +80.11.01.30)
Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri
Alte cheltuieli pentru acţiuni generale economice şi comerciale
Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
(cod 83.11.03)
Din total capitol:
Agricultură (cod 83.11.03.03+83.11.03.30)
Protecţia plantelor şi carantina fitosanitară
Alte cheltuieli în domeniul agriculturii

2

3

74.11

0

74.11.05
74.11.05.01
74.11.05.02
74.11.06

0
0
0
0

79.11

1.200

80.11

0

80.11.01
80.11.01.06
80.11.01.30

0
0
0

83.11

0

83.11.03
83.11.03.03
83.11.03.30

0
0
0

1
Transporturi (cod 84.11.03+84.11.06+84.11.50)
Din total capitol:
Transport rutier (cod 84.11.03.01 la 84.11.03.03)
Drumuri şi poduri
Transport în comun
Străzi
Transport aerian (cod 84.11.06.02)
Aviaţia civilă
Alte cheltuieli în domeniul transporturilor
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84.11

2

3
1.200

84.11.03
84.11.03.01
84.11.03.02
84.11.03.03
84.11.06
84.11.06.02
84.11.50

1.200
1.200
0
0
0
0
0

Alte acţiuni economice (cod 87.11.01)
Din total capitol:
Fondul Român de Dezvoltare Socială

87.11

0

87.11.01

0

VII. REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
EXCEDENT (cod 00.01-49.11)
DEFICIT

96.11
98.11
99.11

7.624

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 20
din data de 28.01.2010
privind aprobarea unor indicatori de performanţă
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 923/25.01.2010, al Direcţiei Tehnice Investiţii,
privind aprobarea unor indicatori de performanţă;
-Adresa nr. 640/18.01.2010, prin care se solicită aprobarea
prin hotărâre de consiliu a indicatorilor de performanţă utilizaţi la
fundamentarea Fondului de salarii la S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A.;
-O.U.G. -nr. 79/2008- privind măsuri economico-financiare la
nivelul unor operatori economici, actualizată;
-Legea nr. 203/2009, pentru aprobarea O.U.G. nr. 79/2008
-privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori
economici;
-Ordinul M.A.I. nr. 222/2009 -pentru aprobarea indicatorilor
specifici de fundamentare a Fondului de salarii în domeniul serviciilor
comunitare de utilităţi publice;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii de performanţă -utilizaţi pentru
fundamentarea Fondului de salarii prevăzut în Bugetul de venituri şi
cheltuieli la S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.- evidenţiaţi în anexa
la prezenta hotărâre.
Art. 2. Hotărârea se comunică la:
Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
Direcţia
Tehnică
Investiţii,
Serviciul
Administrarea
Domeniului Public şi Privat;
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Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate;
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
ANEXĂ
la H.C.J. Arad nr. 20/28.01.2010
INDICATORII DE PERFORMANȚĂ
pentru fundamentarea Fondului de salarii prevăzut în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
la S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
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Nr.
crt.
0
1
2
3
4

Indicator
1
Durata medie a
intervenţiilor -avarii
Consumul specific de
energie electrică pentru
activitatea de apă
Consumul specific de
energie electrică pentru
activitatea de canal
Consumul specific de
materii prime pentru
activitatea de apă

Nivel de
referinţă
2
An
precedent

Nivel
propus
BVC
3

Indice
de
realizare
4

Pondere

Grad de
realizare

5

6

0,05

An
precedent

0,05

An
precedent

0,05

An
precedent

0,05

0
5
6
7
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8
9
10

1
Consumul specific de
materii prime pentru
activitatea de canal
Consumul specific de
combustibil pentru
activitatea de apă
Consumul specific de
combustibil pentru
activitatea de canal
Gradul de încasare al
facturilor emise
Creşterea gradului de
acoperire al serviciului de
apă, la nivelul unităţilor
administrativ-teritoriale
Utilizarea eficientă a
consumurilor de apă
TOTAL

2

3

4

5

An
precedent

0,05

An
precedent

0,05

An
precedent

0,05

An
precedent

0,30

An
precedent

0,10

Prevederi
Ord. 29/2003

0,25

6

1,00

Condiţii de evaluare a indicatorilor de performanţă:
1. Durata medie a intervenţiilor ~avarii se determină ca durată medie, prin însumarea numărului de zile
în care s-au efectuat reparaţiile la toate reclamaţiile, raportate la numărul de reclamaţii;

2. Consumul specific de energie electrică pentru activitatea de apă:

CS =

cant. _ energ . _ electr. _ cump. _ pt . _ act. _ de _ apă _ ( kWh )
cant. _ apă _ distrib. _ ( mc )

3. Consumul specific de energie electrică pentru activitatea de canal:

CS =
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cant. _ energ . _ electr. _ cump. _ pt. _ act. _ de _ canal _ ( kWh )
cant. _ apă _ evac. _ ( mc )

;

4. Consumul specific de materii prime pentru activitatea de apă:

CS =
5.

CS =

valoarea _ mat. _ prime _ cons. _ pt. _ act. _ de _ apă _ ( lei )
cant. _ apă _ distrib. _ ( mc )
Consumul specific de materii prime pentru activitatea de canal:

valoarea _ mat. _ prime _ cons. _ pt. _ act. _ de _ canal _ ( lei )
cant. _ apă _ evacuată _ ( mc )

6. Consumul specific de combustibil pentru activitatea de apă:

CS =

valoarea _ comb. _ utilizat _ pt. _ act. _ de _ apă _ ( lei )
cant. _ apă _ distrib. _ ( mc )

;

;

;

;

7. Consumul specific de combustibil pentru activitatea de canal:

CS =

valoarea _ comb. _ utilizat _ pt. _ act. _ de _ canal _ ( lei )
;
cant. _ apă _ evac. _ ( mc )

8. Gradul de încasare al facturilor emise:

Grd =
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Val. _ product. _ încasate _ ( lei )
;
Val. _ product. _ facturate _ ( lei )

9. Creşterea gradului de acoperire a serviciului de apă la nivelul unit. adm.-teritoriale -număr
branşamente;
10. Utilizarea eficientă a consumurilor de apă

CS =

cant. _ apă _ distrib. _ pop. _(mc)
.
num. _ pop.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 21
din data de 28.01.2010
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare,
practicate de S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul Direcţiei Economice, nr. 501/22.01.2010, privind
majorarea preţurilor la apa potabilă şi a tarifelor la canalizareepurare practicate de S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-Legea Serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, nr.
241/2006 -art. 34 alin. (5);
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 3415007/ENM/
14.01.2010;
-prevederile Acordului de Împrumut BERD nr. 569/1997,
ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997, aprobată prin Legea
nr. 186/1997, ale Amendamentului nr. 3 la Contractul de Împrumut
nr. 894/2001, încheiat între R.A. „Apă-canal Arad” şi BERD, ale
Memorandumului de Finanţare convenit între Comisia Europeană şi
Guvernul României -privind asistenţa financiară acordată prin ISPA
pentru măsura nr. 2000/RO/16/P/PE/011- ratificat prin Ordonanţa
Guvernului nr. 19/2001 şi ale Contractului de Delegare de Gestiune
a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.
648/2009, aprobat de fiecare autoritate a administraţiei publice locale
componentă a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „ApăCanalizare Judeţul Arad”;
-Hotărârea nr. 45/2004 a Consiliului Judeţean Arad, prin care
s-a aprobat Amendamentul nr. 3 la Contractul de Împrumut nr.
894/2001;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
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În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă preţurile şi tarifele la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare
-care vor fi practicate începând cu data prezentei hotărâri de S.C
„Compania de Apă Arad” S.A.- conform anexei.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Direcţia Economică a Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ANEXĂ
la H.C.J. Arad nr. 21/28.01.2010
Preţuri şi tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă, apă industrială şi de canalizare-epurare,
practicate de S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
Nr.
crt.
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1.

Specificare
Apă potabilă
În municipiul Arad şi următoarele localităţi:
Fântânele. Vladimirescu, Mândruloc, Cicir, Horia, Livada,
Sânleani, Andrei Şaguna, Zimand Cuz, Zimandu Nou,
Şofronea, Sânpaul, Zădăreni, Călugăreni, Şimand, Macea,
Sânmartin, Iratoşu, Variaşu Mare, Variaşu Mic, Vinga,
Cruceni, Moneasa, Dezna, Rănuşa, Slatina de Criş,
Gurahonţ, Almaş, Brazii, Iacobini, Pescari, Iosaş, Bonţeşti,
Honţişor, Cil, Rădeşti, Mădrigeşti, Buceava, Dieci, JoiaMare, Feniş, Bocsig, Beliu, Archiş, Răpsig, Mânerău,
Tăgădău, Chişlaca, Craiva, Coroi, Hălmăgel, Hălmagiu,
Vârfurile, Căsoaia, Târnova, Tauţ, Dud, Vărşand, Şepreuş,
Olari, Şiria, Covăsânţ, Cuvin, Ghioroc, Miniş, Păuliş,
Baraţca, Ineu, Mocrea, Şicula, Gurba, Şagu, Zăbrani,
Felnac, Cermei, Apateu, Săvârşin

Preţ Tarif, [lei/mc]
Pentru
Pentru rest
Populaţie
utilizatori

2,75

2,31

Nr.
crt.

2.

3.
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Specificare
Canalizare-Epurare Mecano-Biologică
În municipiul Arad şi localităţile: Vladimirescu, Moneasa şi
Ineu
Canalizare-Epurare Mecanică
localitatea Gurahonţ
Apă industrială pentru
S.C. „Termoelectrica” S.A. Arad

Preţ Tarif, [lei/mc]
Pentru
Pentru rest
Populaţie
utilizatori
2,82

2,37

1,32

1,11
2,01

NOTĂ:
• Preţul la apa potabilă şi tarifele de canalizare-epurare pentru populaţie conţin TVA în cotă de
19%, conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
• Preţul la apa potabilă şi tarifele la canalizare-epurare pentru rest utilizatori nu conţin TVA.

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 22
din data de 28.01.2010
privind nivelul redevenţei pe anul 2010 pentru bunurile care aparţin
Domeniului public al judeţului Arad, concesionate către S.C.
„Compania de Transport Public Arad” S.A., S.C. „Aeroportul Arad”
S.A. şi S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, art. 16;
-prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice
locale -art. 20 lit. „e”, administrarea eficientă a bunurilor din
proprietatea publică şi privată;
-Referatul Direcţiei Economice, nr. 920/25.01.2010, cu
privire la nivelul redevenţei pe anul 2010 pentru bunurile care aparţin
Domeniului public al judeţului Arad -concesionate către S.C.
„Compania de Transport Public Arad” S.A., S.C. „Aeroportul Arad”
S.A. şi S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului
de Transport Public Judeţean de Persoane, aprobat prin H.C.J. Arad
nr. 227/28.07.2009;
-prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor
Publice de Alimentare cu Apă şi Canalizare, aprobat prin H.C.J. Arad
nr. 393/22.12.2009;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Nivelul redevenţei pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Aeroportul Arad” S.A. este de 85.108 lei.
Art. 2. Nivelul redevenţei pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Compania de Transport Public Arad” S.A. este de 352.000 lei.
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Art. 3. Nivelul redevenţei pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. este de 2.514.298 lei.
Art. 4. Redevenţele nu conţin TVA.
Art. 5. Redevenţele pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Aeroportul Arad” S.A. se vor plăti anual -în patru rate egale- până la
datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie inclusiv,
în
contul
de
venituri
al
C.J.
Arad
-nr.
R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi concesiuni.
Art. 6. Redevenţele pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Compania de Transport Public Arad” S.A. se vor plăti trimestrial,
până la finele lunii următoare trimestrului încheiat -31 ianuarie, 30
aprilie, 31 iulie, 30 octombrie- conform Contractului de Delegare de
Gestiune a Serviciului de Transport, în contul de venituri a C.J. Arad
-nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din închirieri şi
concesiuni.
Art. 7. Redevenţele pe anul 2010 pentru bunurile din
Domeniul public de interes judeţean concesionate către S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. se vor plăti trimestrial, până la data de
25 a lunii următoare încheierii trimestrului, iar pentru trimestrul IV
până la data de 25 decembrie a anului în curs, conform cu
„Contractul de Delegare de Gestiune prin Concesiune”, în contul de
venituri a C.J. Arad -nr. R097TREZ02121300205XXXXX, venituri din
închirieri şi concesiuni.
Art. 8. Pentru neachitarea la termenele stabilite a taxei de
redevenţă se vor calcula dobânzi şi penalităţi de întârziere, stabilite
conform legislaţiei în vigoare şi prevederilor contractuale.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Aeroportul Arad” S.A.;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-S.C. „Compania de Transport Public Arad” S.A.;
-Direcţia Economică;
-Direcţia Tehnică Investiţii.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU

Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 23
din data de 28.01.2010
privind modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului Judeţean Arad, nr.
386 din 22.12.2009, privind închirierea unui spaţiu din incinta curţii
Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Hotărârea Consiliului Judeţean Arad, nr. 386 din data de
22.12.2009, privind închirierea unui spaţiu din incinta curţii Spitalului
Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad;
-Referatul Direcţiei Tehnice, nr. 436/25.01.2010, privind
prelungirea închirierii unui spaţiu din incinta Spitalului Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad;
-Adresa Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.
Salvator Vuia” Arad, nr. 173/14.01.2010, prin care se solicită
Consiliului Judeţean Arad prelungirea termenului de închiriere a unui
spaţiu din incinta spitalului, în suprafaţă de 66 mp, cu destinaţia de
magazin alimentar;
-prevederile art. 8 din Contractul de administrare directă nr.
2128/2006, încheiat între Consiliul Judeţean Arad şi Spitalul Clinic de
Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia” Arad;
-prevederile art. 91 alin. (1) lit. „c” din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, actualizată;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea art. 3 al Hotărârii Consiliului
Judeţean Arad nr. 386 din 22.12.2009, privind închirierea unui spaţiu
din incinta curţii Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr.
Salvator Vuia” Arad -după cum urmează:
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(1) „Contractul de închiriere se va încheia pe o perioadă de 5 (cinci)
ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin acordul ambelor părţi”.
(2) În contract se vor prevedea şi următoarele clauze:
- „în afară de cauzele prevăzute de lege, contractul de
închiriere se desfiinţează de drept fără punere în întârziere şi
fără orice altă formalitate prealabilă, în cazul în care o parte
nu-şi execută obligaţiile ce-i revin sau în cazul retrocedării
imobilului foştilor/urmaşilor foştilor proprietari”;
- „Ciriaşul se obligă, în urma notificării proprietarului, ca în
termen de trei zile să părăsească spaţiul închiriat fără o altă
somaţie sau hotărâre judecătorească, iar în cazul refuzului
eliberării spaţiului evacuarea spaţiului se va face de îndată
prin forţa proprie a proprietarului -fără a se apela la alţi
agenţi şi autorităţi publice în acest scop”;
- „În cazul retrocedării imobilului, chiriaşul nu poate formula
pretenţii asupra investiţiilor efectuate”.
Art. 2. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Judeţean
Arad, nr. 386/22.12.2009, privind închirierea unui spaţiu din incinta
curţii Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator Vuia”
Arad rămân neschimbate.
Art. 3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Direcţia Tehnică Investiţii;
-Direcţia Economică;
-Spitalul Clinic de Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Salvator
Vuia” Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 24
din data de 28.01.2010
privind modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Adresa nr. 841/22.01.2010, a S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A. -prin care se solicită mandatarea reprezentanţilor Consiliului
judeţean Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. să voteze modificarea Actului
Constitutiv al companiei, după modelul negociat de către Ministerul
Mediului cu Comisia Europeană;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, ale Legii nr. 31/1990, privind societăţile
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, ale
Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. la capitolele prevăzute în anexa la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se mandatează reprezentanţii Consiliului Judeţean
Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Compania de Apă
Arad” S.A. să voteze modificarea Actului Constitutiv al companiei,
după modelul negociat de către Ministerul Mediului cu Comisia
Europeană.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
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-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-reprezentanţilor Consiliului Judeţean Arad în A.G.A.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 25
din data de 28.01.2010
privind desemnarea domnului Nicolae Ioţcu -Preşedintele Consiliului
Judeţean Arad- ca reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în
Consiliul Director al Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” din Arad
Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Referatul nr. 960/26.01.2010, al Biroului Juridic Contencios
Administrativ;
-Adresa Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” din Arad, nr.
4/14.01.2010, înregistrată la Consiliul Judeţean Arad sub nr.
585/18.01.2010;
-art. 12 alin. (1) din Statutul Fundaţiei Universitare „Vasile
Goldiş” din Arad, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la
Judecătoria Arad sub nr. 31/30.06.1993;
-prevederile art. 87 alin. (1) lit. „k” din Legea nr. 161/2003,
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea
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demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se desemnează Preşedintele Consiliului Judeţean
Arad, domnul Nicolae Ioţcu -posesor al C.I. seria AR nr. 234645,
eliberată de Poliţia Municipiului Arad la data de 26.10.2004- ca
reprezentant al Consiliului Judeţean Arad în Consiliul Director al
Fundaţiei Universitare „Vasile Goldiş” din Arad.
Art. 2. Orice prevedere contrară prezentei hotărâri se
abrogă.
Art. 3. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Fundaţia Universitară „Vasile Goldiş” din Arad;
-domnul Nicolae Ioţcu, Preşedintele Consiliului Judeţean
Arad.
PREŞEDINTE
Nicolae IOŢCU
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan SILAGHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 13.01.2010
privind completarea nomenclatorului străzilor oraşului Pecica şi a
satelor aparţinătoare
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului;
-Raportul doamnei Schvarz Elisabeta, referent de specialitate
în cadrul Biroului de Urbanism şi Amenajare a Teritoriului din
aparatul de specialitate al Primarului oraşului Pecica;
-Hotărârea Consiliului Local Pecica, nr. 144 din 2001, privind
aprobarea numerotării străzilor, caselor şi terenurilor intravilane din
comuna Pecica;
-prevederile art. 36 pct. 5 lit. „d” al Legii nr. 215/2001 -Legea
Administraţiei Publice Locale- republicată, cu modificări;
-Avizul Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului
Local Pecica;
-votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 16.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă completarea nomenclatorului străzilor
oraşului Pecica conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă nomenclatorul străzilor satelor Turnu şi
Sederhat conform Anexei nr. 2, ce face poarte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Relaţii Publice şi Secretariat, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
Consiliul Local Pecica
Anexa nr. 1
la H.C.L. Pecica nr. 3/13.01.2010
COMPLETAREA NOMENCALTORULUI STRĂZILOR ORAŞULUI
PECICA
Nr.
crt.
1
2

Număr
strada
500
501

3

502

4

503

5

504

6

505

7

506

8

507

9

508

10

509

Nr. imobil
-1 - 11
-1 - 11
-2 - 8
-1 - 39
-2 - 38
-2 - 12
-1 - 29
-2 - 34
Strada fără numere
-1 - 43
-2 - 32
-1 - 11
-1 - 35
-2 - 42
80

Nr.
crt.

Număr
strada

11

511

12

513

Nr. imobil
-1 - 27
-2 - 30
-2 - 24

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
Consiliul Local Pecica
Anexa nr. 2
la H.C.L. Pecica nr. 3/13.01.2010
A. NOMENCALTORUL STRĂZILOR SATULUI TURNU
Nr. Număr
crt stradă
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nr. imobil
48, 49, 73, 113 - 141, 224, 269, 298, 299, 300, 301,
395 - 400, 490 - 503
35 - 60, 62 - 90
97 - 112, 117 - 124, 126 - 127, 142 - 157
172 - 178, 179 - 189, 190 - 202, 204 - 210
213 - 234, 237 - 245, 248 - 252
263 - 267, 274 - 282, 284 - 297, 302 - 306
312 - 333, 235 - 379
382 - 432, 401 - 407
125, 126, 236, 283, 334, 381
165/A - 171, 253 - 262, 412 - 416, 408 - 411, 307 - 311
19 - 31
2/A - 6, 8 - 18, 33, 34, 91 - 96, 158 - 163
511 - 525
536 - 550
566
366, 425, 426
433 - 449, 454 - 465
Strada fără numere
458, 458/A, 466 - 473
474, 475
476 - 489
Strada fără numere
81

B. NOMENCALTORUL STRĂZILOR SATULUI SEDERHAT
Nr.
crt.

Număr
stradă

1.

1

2

2

3

3

4

4

Nr. imobil
-1 - 43
-64 - 79
-107 - 122
-80 - 92
-93 - 106
-19 - 28
-29 - 39
-44 - 54
-55 - 63
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 13.01.2010
privind instituirea şi stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru
anul 2010 şi modificarea Regulamentului de Salubrizare
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Raportul întocmit de domnul Boldiszar Ştefan, şeful Serviciului
Impozite şi Taxe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
-Hotărârea Consiliului Local Pecica nr. 203 din data de
30.12.2009, privind majorarea tarifului de salubritate;
-Fişa de fundamentare pentru modificarea tarifelor la
activitatea de colectat, transportat şi depozitat deşeuri municipale;
-prevederile art. 6 litera „k” din legea nr. 101/2006, a
Serviciului de Salubrizare al Localităţilor;
-prevederile art. 3 pct. 3 al Ordinului nr. 109 din 9 iulie 2007,
privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau
modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de
salubrizare a localităţilor;
-prevederile art. 24, 26 din Legea nr. 101/ 2006, actualizată;
-prevederile Codului Fiscal;
-Avizul comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului
Local Pecica;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 16 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică Regulamentul Serviciului de Salubrizare
după cum urmează:
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SECŢIUNEA a 2-a
Accesul la Serviciul de Salubrizare
Art. 5.1 În funcţie de tipul activităţii, pot fi utilizatori ai
Serviciului de Salubrizare:
a) comunităţile locale considerate în întregul lor sau
comunităţile locale componente ale asociaţiilor de
dezvoltare comunitară, în cazul activităţilor de interes
general a căror contractare se realizează de autorităţile
administraţiei publice locale;
b) persoanele fizice ori juridice care beneficiază individual
de una sau de mai multe activităţi specifice serviciului de
salubrizare, în cazul activităţilor a căror contractare se
realizează pe baza unui contract de prestare a
Serviciului de salubrizare, încheiat în nume propriu cu
operatorul.
Art. 5. 2
(1) Toţi utilizatorii, persoane fizice sau juridice, de pe teritoriul
localităţii Pecica şi a satelor aparţinătoare au garantat dreptul de a
beneficia de acest serviciu.
(2) Utilizatorii au drept de acces, fără discriminare, la
informaţiile publice privind Serviciul de Salubrizare, la indicatorii de
performanţă ai serviciului, la structura tarifară şi la clauzele
contractuale.
(3) Operatorul Serviciului de Salubrizare este obligat ca prin
modul de prestare a serviciului să asigure protecţia sănătăţii publice,
utilizând numai mijloace şi utilaje corespunzătoare cerinţelor
autorităţilor competente din domeniul sănătăţii publice şi al protecţiei
mediului.
(4) Operatorul Serviciului de Salubrizare este obligat să
asigure continuitatea serviciului conform programului aprobat de
Consiliul Local Pecica.
SECŢIUNEA a 3-a
Finanţarea Serviciului de Salubrizare
În funcţie de natura activităţilor prestate, pentru asigurarea
finanţării Serviciului de Salubrizare utilizatorii achită contravaloarea
Serviciului de Salubrizare prin:
a) tarife, pentru persoane juridice, în cazul prestaţiilor de
care beneficiază individual, pe bază de contract de
prestare a Serviciului de salubrizare;
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b) taxe speciale, pentru persoane fizice, în cazul prestaţiilor
efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale.
Art. 2. Se instituie taxa specială de salubritate pentru anul
2010, în cuantum de 4,50 lei/persoană/lună pentru persoanele fizice
de pe raza administrativ-teritorială a oraşului Pecica.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Secretarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-S.C. „G&E Invest 2003” S.R.L. Bucureşti.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 13.01.2010
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-prevederile Ghidului Solicitantului, Axa Prioritara I-POS
Mediu, pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”;
-dispoziţiile art. 44 alin. (1) coroborat cu art. 53 din Legea nr.
273/29.06.2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,
-dipoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale,
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi cele
ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de Alimentare cu Apă şi de
Canalizare.
Cu 16 voturi „pentru”, din cei 17 consilieri în funcţie fiind
prezenţi 16,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă cofinanţarea proiectului „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”.
Art. 2. Se aprobă contribuţia proprie, în cuantum de 1,80%
din valoarea totală a investiţiei -de 69.930,70 mii lei, inclusiv TVA- ce
revine oraşului Pecica, respectiv 16.476,38 mii euro (inclusiv TVA),
aferentă proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de
apă şi apă uzată în judeţul Arad”.
Art. 3. Consiliul Local al oraşului Pecica se obligă să asigure
resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în
condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării
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proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad”, sumele necesare cofinanţării fiind cuprinse în
bugetele locale aferente perioadei de implementare a proiectului.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii
Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 6
Din data de 13.01.2010
privind aprobarea Contractului de reprezentare pentru persoana
mandatată în A.G.A. S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
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-Contractul de reprezentare a reprezentatului Consiliului
Local Pecica în A.G.A. a S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 16 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Contractul de reprezentare a Consiliului
Local Pecica pentru domnul ANTAL PETRU -în A.G.A. S.C.
„Compania de Apă ARAD” S.A.- conform modelului anexă la
prezenta Hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Secretarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 13.01.2010
privind mandatarea Primarului oraşului Pecica pentru aprobarea
Declaraţiei de angajament a S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
-întocmită în calitate de solicitant de finanţare pentru realizarea
Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad”
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Convocarea membrilor asociaţi în A.G.A. A.D.I.A.-C.J.A. -din
data de 07.01.2010;
-Conţinutul Declaraţiei de angajament;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 16 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 16 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se mandatează Primarul oraşului Pecica, domnul
Antal Petru -identificat cu C.I. seria Ar nr. 302683, eliberată la data
de 28.07.2006 de SPCLEP Pecica- pentru aprobarea Declaraţiei de
angajament a S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. -întocmită în
calitate de solicitant de finanţare pentru realizarea Proiectului
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
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-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii
Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 12
din data de 21.01.2010
privind ajustarea preţurilor la apă potabilă şi canalizare epurare
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-prevederile art. 34 alin. (5) din Legea nr. 214/2006, a
Serviciului de Alimentare cu Apă şi de Canalizare;
-prevederile art. 8 alin. (2) lit. „i”, „j” din Legea nr. 51/2006, a
Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice;
-Adresa cu nr. 531 din 14.01.2010, a S.C. „Compania de Apă
Arad” S.A. -prin care se supun spre aprobare Consiliului Local
Pecica preţurile la apă potabilă şi canalizare;
-Avizul nr. 3415007-1/E.N.M./14.01.2010 -privind ajustarea
preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de
canalizare-epurare, operator S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.,
judeţul Arad- emis de A.N.R.S.C.;
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-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica, prin care
se propune aprobarea tarifelor la apă şi canalizare;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 16 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă ajustarea tarifelor de apă şi canalizare
după cum urmează:
Apă potabilă:
1. populaţie, 3,22 lei/mc;
2. ceilalţi utilizatori, 2,71 lei/mc+ T.V.A.
Canalizare-epurare:
1. populaţie, 1,56 lei/mc;
2. ceilalţi utilizatori, 1,31 lei/mc + T.V.A.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 13
din data de 21.01.2010
privind modifcarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Convocarea nr. 722/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată şi modificată, ale Legii nr. 51/2006, a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind
Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la
indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
au fost aprobaţi deja prin H.C.L. nr. 142/23.09.2009;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
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apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 142/23.09.2009, a
Consiliului Local Pecica, conform anexei la prezenta Hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte domnul Antal Petru, reprezentant al
oraşului Pecica -cetăţean român născut la data de 30.10.1972 în
oraşul Pecica judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 302683,
eliberată la data de 28.07.2006 de SPCLEP Pecica- cu mandat
special, să aprobe în A.G.A A.D.I. în numele şi pe seama Consiliului
Local Pecica modificarea Indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- conform anexei la prezenta hotărâre, al cărei conţinut se
regăseştre şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul www.adiac-arad.com
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii
Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 14
din data de 21.01.2010
privind modificarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Convocarea nr. 722/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată şi modificată, ale Legii nr. 51/2006, a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind
Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la
Studiul de fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, ce a fost aprobat
deja prin H.C.L. nr. 144/23.09.2009;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
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apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 144/23.09.2009, a
Consiliului Local Pecica, conform anexei la prezenta Hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte domnul Antal Petru, reprezentant al
oraşului Pecica -cetăţean român născut la data de 30.10.1972 în
oraşul Pecica, judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 302683,
eliberată la data de 28.07.2006 de SPCLEP Pecica- cu mandat
special, să aprobe în A.G.A A.D.I. în numele şi pe seama Consiliului
Local Pecica modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalconform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte
şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii
Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr. 15
din data de 21.01.2010
privind modificarea taxelor forfetare la piaţă şi instituirea de noi taxe
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a domnului primar, prin care se
propune modificarea art. 1 al Hotărârii nr. 116 din 20.09.2006, privind
modificarea taxelor forfetare la piaţă;
-Raportul nr. 104 din 06.01.2010 -al domnului Buda Cristian,
casier piaţă- prin care se propune modificarea taxelor forfetare la
piaţă şi instituirea de noi taxe;
-prevederile art. 36 alin. (4) lit. „c” din Legea nr. 215/2001
-Legea Administraţiei Publice Locale- republicată, cu modificări;
-Avizul Comisiei Economico-Financiare din cadrul Consiliului
Local Pecica;
-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se modifică taxele forfetare la piaţă astfel:
Taxe servicii asigurate în piaţă, propuse spre majorare
Denumire taxă
Taxe vechi
Taxe noi
Taxă abonament
10 lei/mp/lună 20 lei/mp/lună
Închirieri cântare
4 lei/buc.
4 lei/buc.
Taxă parcare -pentru vânzarea
5 lei/zi
5 lei/zi
varului
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Taxe pentru vânzarea de animale
Denumire taxă
Taxe vechi
Taxe noi
Porcine, ovine, caprine peste 6
3,0 lei/buc.
4 lei/buc.
luni
Porcine, ovine, caprine sub 6
1,5 lei/buc.
2 lei/buc.
luni
Animale mici şi păsări
0,5 lei/buc.
1 lei/buc.
Taxe pentru vânzarea mărfii
Denumire taxă
Taxe vechi
Din camion
10 lei/zi
Din microbuze
7 lei/zi

Taxe noi
12 lei/zi
10 lei/zi

Art. 2. Se introduc trei taxe noi, după cum urmează:
Denumire taxă
Taxa rezervare loc rulotă -comercializare
langoş
Taxa rezervare loc rulotă -comercializare
produse fast-food
Taxă rezervare pentru comercializare
produse de origine animală
Taxă forfetară pentru pensionari -cu
excepţia veteranilor, deportaţilor,
persoanelor cu handicap

tarif
100 lei/lună/rulotă
200 lei/lună/rulotă
30 lei/lună/cabină
3 lei/mp/zi

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii publice şi Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 16
din data de 21.01.2010
privind participarea la proiectul „AGRO PARTNER” şi aprobarea
cofinanţării în procent de 2% din valoarea totală a proiectului de
75.486 euro, respectiv 1509,72 euro
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Raportul doamnei Ponta Alina, consilier în cadrul aparatului de
specialitate al Primarului;
-Ghidul proiectului „AGRO PARTNER”;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Pecica;
-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind prezenţi
15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice Locale,
republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea la Proiectul „AGRO PARTNER”
şi cofinanţarea în procent de 2% din valoarea totală a proiectului de
75.486 euro, respectiv 1509,72 euro.
Art. 2. Se mandatează Primarul oraşului Pecica, domnul Antal
Petru -identificat cu C.I. seria AR nr. 302683, eliberată la data de
28.07.2006 de S.P.C.L.E.P. Pecica- să reprezinte Oraşul Pecica şi
Consiliul Local Pecica în proiectul „AGRO PARTNER”.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii
Actelor, Relaţii Publice şi Secretariat, Compartimentul Controlul
Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR

Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 17
din data de 21.01.2010
privind participarea la proiectul „Proiect de construcţie drum între
Pecica şi Battanya” şi aprobarea cofinanţării în procent de 2% din
valoarea totală a proiectului de 28.028 euro, respectiv 560,56 euro
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Raportul doamnei Ponta Alina, consilier în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
-Ghidul proiectului „Proiect de construcţie de drum între
Pecica şi Battanya”;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea la Proiectul „Proiect de
construcţie de drum între Pecica şi Battanya” şi cofinanţarea în
procent de 2% din valoarea totală a proiectului de 28.028 euro,
respectiv 560,56 euro.
Art. 2. Se mandatează Primarul oraşului Pecica, domnul
Antal Petru -identificat cu C.I. seria AR nr. 302683, eliberată la data
de 28.07.2006 de SPCLEP Pecica- să reprezinte Oraşul Pecica şi
Consiliul Local Pecica în proiectul „Proiect de construcţie de drum
între Pecica şi Battanya”.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
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-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii
Actelor,
Relaţii
Publice
şi
Secretariat,
Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
ORAŞUL PECICA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 18
din data de 21.01.2010
privind aprobarea proiectului „Pregătirea Programului de protecţie a
mediului şi al Studiului de impact în reţeaua ecologică a Ungariei şi
României” şi a contribuţiei de 2% din valoarea proiectului de 31.500
euro, respectiv 630 euro
Consiliul Local Pecica,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului oraşului Pecica;
-Raportul doamnei Ponta Alina, consilier în cadrul aparatului
de specialitate al Primarului;
-Ghidul proiectului „Pregătirea Programului de protecţie a
mediului şi al Studiului de impact în reţeaua ecologică a Ungariei şi
României”;
-Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Pecica;
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-votul „pentru” a 15 consilieri, din cei 17 în funcţie fiind
prezenţi 15 consilieri.
În temeiul art. 45 pct. I din Legea Administraţiei Publice
Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă participarea la proiectul „Pregătirea
Programului de protecţie a mediului şi al Studiului de impact în
reţeaua ecologică a Ungariei şi României” şi cofinanţarea în procent
de 2% din valoarea totală a proiectului de 31500 euro, respectiv 630
euro.
Art. 2. Se mandatează Primarul oraşului Pecica, domnul
Antal Petru -identificat cu C.I. seria AR nr. 302683, eliberată la data
de 28.07.2006 de S.P.C.L.E.P. Pecica- să reprezinte Oraşul Pecica
şi Consiliul Local Pecica în proiectul „Pregătirea Programului de
protecţie a mediului şi al Studiului de impact în reţeaua ecologică a
Ungariei şi Rromâniei”.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează
primarul şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Relaţii Publice şi Secretariat, Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Vasile CHIFOR
Contrasemnează
SECRETARUL
ORAŞULUI PECICA
Cristiana FĂRCAŞ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA DIECI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 29.01.2010
privind modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional
S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Local Dieci,
Având în vedere:
-Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre;
-rapoartele de specialitate ale Compartimentului de resort
din cadrul Aparatului Permanent al Primarului comunei Dieci;
-Hotărârea Consiliului Local Dieci, nr. 42/2009, privind
participarea comunei Dieci -prin Consiliul Local Dieci- la înfiinţarea
operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-prevederile Legii nr. 215/2001 -a Administraţiei Publice
Locale- republicată, ale Legii nr. 31/1990 -privind societăţile
comerciale- republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, ale
Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
-numărul de voturi de la şedinţa din data de 29.01.2010, un
număr de 10 voturi „pentru”, din totalul de 11 consilieri în funcţie.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei
Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. la capitolele prevăzute în Anexa la
prezenta.
Art. 2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local
Dieci -în A.G.A. a Companiei- să voteze în favoarea modificării
Actului Constitutiv al societăţii la capitolele prevăzute în Anexa la
prezenta.
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Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei
şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Consiliului Local Dieci;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Florin BOGDAN
Contrasemnează
SECRETARUL
COMUNEI DIECI
Vasile GHIORGHIŢĂ
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA IRATOŞU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 21.01.2010
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Iratoşu
nr. 44/22.09.2009, conform anexei la prezenta hotărâre
Consiliul Local Iratoşu,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a d-lui Lăcătuş Gheorghe, primarul
comunei Iratoşu, înregistrată sub nr. 51/15.01.2010;
-Referatul d-lui Hegen Szenasi Alexandru, viceprimarul
comunei Iratoşu, înregistrat sub nr. 52/15.01.2010;
-Convocarea nr. 741/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei,
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
-modificările recomandate de către Ministerul Mediului, cu
privire la indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
au fost aprobaţi deja prin Hotărârea Consiliului Local;
-Proiectul de hotărâre nr. 1/15.01.2010, privind propunerea
aprobării modificării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalavizat favorabil de către Comisia de specialitate nr. 3.
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În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea
Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Local Iratoşu
nr. 44/22.09.2009, conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Lăcătuş Gheorghe,
reprezentant al comunei Iratoşu -cetăţean român născut la data de
01.10.1952 în comuna Iratoşu, judeţul Arad, domiciliat în comuna
Iratoşu nr. 542, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 342529,
eliberată de SPCLEP Curtici la data de 10.05.2007- cu mandat
special, să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama
Consiliului Local Iratoşu- modificarea Indicatorilor tehnico-econoimici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă- conform
anexei la prezentul proiect de hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se
încredinţează d-nul Lăcătuş Gheorghe, primarul comunei Iratoşu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dumitru BITICA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI IRATOŞU
Ana PANTEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA IRATOŞU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 21.01.2010
privind aprobarea modificării Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iratoşu
nr. 42/22.09.2009 -conform anexei la prezenta hotărâre
Consiliul Local Iratoşu,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a d-lui Lăcătuş Gheorghe, primarul
comunei Iratoşu, înregistrată sub nr. 554/15.01.2010;
-Referatul d-lui Hegen Szenasi Alexandru, viceprimarul
comunei Iratoşu, înregistrat sub nr. 55/15.01.2010;
-Convocarea nr. 741/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei,
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
-modificările recomandate de către Ministerul Mediului, cu
privire la Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
a fost aprobat deja prin Hotărârea Consiliului local;
-Proiectul de hotărâre nr. 2/15.01.2010, privind propunerea
aprobării modificării Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator Regional- ce a
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iratoşu nr.
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42/22.09.2009, avizat favorabil de către Comisia de specialiate nr.
13.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea
Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Iratoşu
nr. 42/.22.09.2009 -conform anexei la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Lăcătuş Gheorghe,
reprezentant al comunei Iratoşu -cetăţean român născut la data de
01.10.1952 în comuna Iratoşu, judeţul Arad, domiciliat în comuna
Iratoşu nr. 542, jud. Arad, posesor al CI seria AR nr. 342529,
eliberată de SPCLEP Curtici la data de, 10.05.2007- cu mandat
special, să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama
Consiliului Local Iratoşu- modificarea Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă- conform anexei
la prezenta hotărâre.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează d-nul Lăcătuş Gheorghe, primarul comunei Iratoşu.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dumitru BITICA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI IRATOŞU
Ana PANTEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA IRATOŞU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 21.01.2010
Privind aprobarea mandatării d-lui Lăcătuş Gheorghe, primarul
comunei Iratoşu, reprezentantul Consiliului Local Iratoşu în
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii, să voteze autorizarea
directorului general al Companiei să semneze Declaraţia de
eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în numele S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către Companie a unui
credit în sumă de 13.987.129 EURO, pentru cofinanţarea Proiectului
Consiliul Local Iratoşu,
Având în vedere:
-Adresa nr. 340/12.01.2010, înregistrată sub nr.
73/19.01.2010, prin care se solicită mandatarea d-lui Lăcătuş
Gheorghe, primarul comunei Iratoşu -reprezentantul Consiliului Local
Iratoşu în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii- să voteze
autorizarea directorului general al Companiei să semneze Declaraţia
de eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în numele S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către
Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 EURO, pentru
cofinanţarea Proiectului;
-Expunerea de motive a d-lui primar Lăcătuş Gheorghe,
primarul comunei Iratoşu, înregistrată sub nr. 74/19.01.2010;
-Referatul d-nei Pantea Ana, Secretarul comunei Iratoşu,
înregistrat sub nr. 75/19.01.2010;
-Proiectul de Hotărâre nr. 3 privind propunerea aprobării
mandatării d-lui Lăcătuş Gheorghe, primarul comunei Iratoşu
-reprezentantul Consiliului Local Iratoşu în Adunarea Generală a
Acţionarilor Societăţii- să voteze autorizarea directorului general al
Companiei să semneze Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de
angajament, în numele S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. -precum
şi contractarea de către Companie a unui credit în sumă de
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13.987.129 EURO pentru cofinanţarea Proiectului, avizat favorabil
de către Comisia de specialitate nr. 3.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea
Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea mandatării d-lui Lăcătuş Gheorghe,
primarul comunei Iratoşu -reprezentantul Consiliului Local Iratoşu în
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii- să voteze autorizarea
directorului general al Companiei să semneze Declaraţia de
eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în numele S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către Companie a unui
credit în sumă de 13.987.129 EURO, pentru cofinaţarea Proiectului.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Iratoşu, d-nul Lăcătuş Gheorghe
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dumitru BITICA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI IRATOŞU
Ana PANTEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA IRATOŞU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 21.01.2010
privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare în localitatea Iratoşu, judeţul
Arad
Consiliul Local Iratoşu,
Având în vedere:
-Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 34 alin. (5) din Legea Serviciului de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare, nr. 241/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. -privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi
tarifelor- nr. 65/2007;
-Adresa nr. 543/15.01.2010, a S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A. -prin care se solicită aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile
publice de alimentare cu apă potabilă şi canalizare;
-Expunerea de motive a d-lui Lăcătuş Gheorghe, primarul
comunei Iratoşu, înregistrată sub nr. 91/20.01.2010;
-Referatul d-nei Pantea Ana, Secretarul comunei Iratoşu,
înregistrat sub nr. 92/20.01.2010 -prin care se propune aprobarea
preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi
canalizare în comuna Iratoşu;
-Proiectul de hotărâre nr. 5/20.01.2010, aprobat favorabil de
Comisia de specialitate nr. 1.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, Legea
Administraţiei Publice Locale, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi canalizare în comuna Iratoşu, judeţul
Arad, după cum urmează:
Nr.
crt.

SPECIFICARE

PENTRU
POPULAŢIE

PENTRU
REST
UTILIZATORI

1.

APĂ POTABILĂ
IRATOŞU

2,75

2,31

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Iratoşu, d-nul Lăcătuş Gheorghe.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dumitru BITICA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI IRATOŞU
Ana PANTEA
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 28.01.2010
privind acoperirea golului de casă pe 2010, din Fondul de rulment
Consiliul Local Pilu,
Având în vedere:
-prevederile Legii Bugetului de Stat, nr. 11/2010, privind
Bugetul pe anul 2010;
-prevederile art. 58 alin. (2) al Legii nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale;
-prevederile Legii Administraţiei Publice Locale, nr.
215/2001, republicată;
-Referatul Serviciului Contabilitate;
-Proiectul de hotărâre prezentat de primar şi avizat de
Comisia de specialitate şi Secretar;
-Raportul Comisiei de specialitate, cu avizul favorabil al
acesteia;
-numărul de voturi al consilierilor: 11 „pentru” din totalul de 11.
În temeiul art. 45 pct. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă acoperirea golului de casă pe 2010, din
Fondul de rulment;
Art. 2. Prezenta se comunică la:
-Trezoreria Chişineu Criş;
-Serviciul Contabilitate al Primăriei Pilu;
-Instituţia Prefectului Judeţulul Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Floare CORDOŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PILU
Paramon SCUTURICI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 28.01.2010
privind reorganizarea activităţii de salubrizare şi aprobarea noilor
taxe de salubrizare
Consiliul Local Pilu,
Având în vedere:
-prevederile H.C.L. Pilu nr. 07, 08, 09 din 31.03.2006, de
asociere a consiliilor locale Socodor, Pilu şi Grăniceri -în vederea
derulării şi implementării proiectului „Colectarea selectivă a
deşeurilor în partea de N-V a judeţului Arad”, în cadrul programului
PHARE CES 2004;
-necesitatea derulării proiectului „Colectarea selectivă a
deşeurilor în partea de nord-vest a judeţului Arad”, pe PHARE CES
2004, care în luna aceasta trebuie pus în aplicare în cele trei
comune beneficiare ale proiectului -Socodor, Grăniceri şi Pilu- care
trebuie să înceapă colectarea selectivă a deşeurilor;
-Actul de reziliere a Contractului de salubrizare cu Firma
S.C. „G&E Invest 2003” S.R.L.;
-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Pilu, nr.
27/17.07.2008, privind aprobarea taxelor de salubrizare;
-prevederile art. 1 pct. 2 lit „e”, art. 3 -ale Legii nr. 51/2006,
privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
-prevederile art. 1, 2, 6 alin. (1) lit. „k”, art. 7 şi art. 24 alin. (4)
-ale Legii nr. 101/2006, privind Serviciul de salubrizare al localităţilor;
-prevederile art. 11 şi 13 din Normele de aplicare a Legii
Salubrizării, aprobate prin Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr.
109/2007;
-prevederile art. 36 alin. (6) lit „a” pct. 9 -din legea nr.
215/2001, privind Administraţia publică locală;
-Nota de fundamentare a preţului de cost, întocmită de
Consiliul Local Socodor -coordonatorul proiectului;
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-Proiectul de hotărâre prezentat de primar şi avizat de
Comisia de specialitate şi Secretar;
-Expunerea de motive a primarului;
-Raportul Comisiei de specialitate, cu avizul favorabil al
acesteia;
-numărul de voturi al consilierilor: 11 „pentru”, din totalul de 11.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă rezilierea Contractului de salubrizare
încheiat cu S.C. „G&E Invest 2003” S.R.L. -conform Actului de
reziliere anexat.
Art. 2. Continuarea activităţii de salubrizare se va face prin
derularea proiectului „Colectarea selectivă a deşeurilor în partea de
N-V a judeţului Arad”, de a cărui implementare răspunde comuna
Socodor.
Art. 3. Se aprobă următoarea taxă de salubrizare, ce se va
percepe de la beneficiarii serviciului:
1. populaţie: 2,4 lei/lună/persoană;
2. Societăţi economice (PF, AF, SRL, SC, SA, alte unităţi
de pe raza comunei): 40,00 lei/lună;
3. primărie (pentru primărie, şcoli, grădiniţe, cămine
culturale): 1.000,00 lei/lună.
Art. 4. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al comunei
Pilu, nr. 27/17.07.2008, privind taxele de salubrizare.
Art. 5. Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-locuitorii comunei, prin afişare;
-primărie, pe site.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Floare CORDOŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PILU
Paramon SCUTURICI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA PILU
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 28.01.2010
privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru proiectul:
„Modernizare străzi comuna Pilu”
Consiliul Local Pilu,
Având în vedere:
-preverile art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006, modificată prin
O.U.G. nr. 19/2009, privind atribuirea contractelor de achiziţie
publică;
-documentaţia tehnică a proiectului nr. 02/2010:
„Modernizare strada 4 şi 5 în localitatea Pilu, în lungime de 1,11 km,
întocmit de S.C. „Bring Consult” S.R.L.;
-prevederile art. 36 lit. „b” din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală;
-prevederile art. 3 pct. 4 din Legea nr. 213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Expunerea de motive a primarului;
-Proiectul de hotărâre prezentat de primar şi avizat de
Comisia de specialitate şi Secretar;
-Raportul Comisiei de specialitate, cu avizul favorabil al
acesteia;
-numărul de voturi al consilierilor: 11 „pentru” din totalul de 11.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Proiectul tehnic „Modernizare strada 4 şi 5,
localitatea Pilu, în lungime totală de 1,11 km, proiect întocmit de S.C.
„Bring Consult” S.R.L. -conform documentaţiei tehnice întocmite.
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Art. 2. Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-locuitorii comunei, prin afişare;
-primărie, pe site.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Floare CORDOŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI PILU
Paramon SCUTURICI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞICULA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 21.01.2010
privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local Şicula în
Adunarea Generală a Acţionarilor să voteze autorizarea directorului
general al Companiei să semneze Declaraţia de eligibilitate şi
Declaraţia de angajament în numele S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A. -precum şi contractarea de către Companie a unui credit în
sumă de 13.987.129 EURO, pentru cofinanţarea Proiectului
Consiliul Local Şicula,
Având în vedere:
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, cu
modificările şi completările ulterioare şi cele ale Legii nr. 241/2006,
privind Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;
-Referatul nr. 89/2010, al d-lui Radiţa Aurel-Mircea -primarul
comunei Şicula;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri
prezenţi la şedinţă.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se mandatează dl. Cârja Ioan-Gabriel, viceprimar,
reprezentant al comunei Şicula -născut la data de 15.05.1979 în
Ineu, CNP 1790515022807, domiciliat în Gurba nr. 648, jud. Arad,
posesor al C.I seria AR nr. 210600, eliberată de Poliţia Ineu la data
de 07.05.2004- în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii să
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voteze autorizarea directorului general al Companiei să semneze
Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament în numele S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către
Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 EURO, pentru
cofinanţarea Proiectului.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Compania de Apă Arad şi Consiliul Local Şicula.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei
şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Consiliul Local Şicula;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pavel BĂCUEŢ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞICULA
Viorica HANC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞICULA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 21.01.2010
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Şicula,
Având în vedere:
-Referatul nr. 146/2010, al d-lui Radiţa Aurel-Mircea
-primarul comunei Şicula;
-Convocarea nr. 749/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei,
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă care va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi cele
ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
au fost aprobaţi deja prin H.C.L.;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri
prezenţi la şedinţă;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 64/24.09.2009, a
Consiliului local, conform anexei la prezenta hotărâre -al cărei
conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Cârja Ioan-Gabriel, viceprimar,
reprezentant al comunei Şicula -cetăţean român născut la data de
15.05.1979 în Ineu, judeţul Arad, CNP 1790515022807, domiciliat în
Gurba nr. 648, jud Arad, posesor al C.I seria AR nr. 210600,
eliberată de Poliţia Ineu la data de 07.05.2004- cu mandat special,
să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama Consiliului Local
Şicula- modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalconform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte
în Anexa nr. 12, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pavel BĂCUEŢ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞICULA
Viorica HANC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞICULA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 21.01.2010
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Şicula,
Având în vedere:
-Referatul nr. 146/2010, al d-lui Radiţa Aurel-Mircea, primarul
comunei Şicula;
-Convocarea nr. 749/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă care va avea loc în
data de 22.01.2010;
-dispoziţiile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale
Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice şi cele
ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
a fost aprobat deja prin H.C.L.;
-Avizul favorabil al Comisiei de specialitate;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri
prezenţi la şedinţă.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a
Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 68/24.09.2009 a
Consiliului local, conform anexei la prezenta hotărâre -al cărei
conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Cârja Ioan-Gabriel, viceprimar,
reprezentant al comunei Şicula -cetăţean român născut la data de
15.05.1979 în Ineu, judeţul Arad, CNP 1790515022807, domiciliat în
Gurba nr. 648, jud. Arad, posesor al C.I. seria AR nr. 210600,
eliberată de Poliţia Ineu la data de 07.05.2004- cu mandat special,
să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama Consiliului local
Şicula- modificarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalconform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte
în Anexa nr. 13, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Pavel BĂCUEŢ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞICULA
Viorica HANC
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 21.01.2010
privind mandatarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Acţionarilor S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. să voteze autorizarea
directorului general al Companiei -să semneze Declaraţia de
eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în numele S.C. „Compania
de Apă Arad” S.A.
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Şimand;
-Adresa nr. 340/12.01.2010 -a S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A.- înregistrată la Primăria Şimand sub nr. 100/12.01.2010, prin
care se solicită mandatarea reprezentantului Consiliului local în
Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii să voteze autorizarea
directorului general al Companiei să semneze Declaraţia de
eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în numele S.C. „Compania
de Apă Arad” SA, precum şi contractarea de către Companie a unui
credit în sumă de 13.987.129 Euro, pentru cofinanţarea Proiectului
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu
2007 - 2013;
-prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-votul „pentru” a 13 consilieri, din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul atribuţiilor conferite de Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se mandatează d-nul Şimon Ioan Dan, primar,
reprezentant al comunei Şimand -cetăţean român născut la data de
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04.11.1963 în localitatea Arad, judeţul Arad, domiciliat în comuna
Şimand, nr. 1265/A, posesor al CI seria AR nr. 366134, eliberată de
SPCLEP Chişineu Criş la data de 12.10.2007- să voteze în A.G.A. -a
Companiei- autorizarea directorului general al Companiei să
semneze Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în
numele S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea
de către Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 Euro, pentru
cofinanţarea Proiectului „Extinderea şi modernizarea infrastructurii
de apă şi apă uzată în judeţul Arad”, în cadrul Programului
Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează Compania de Apă Arad şi Consiliul Local Şimand.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei
şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A;
-Primarul comunei Şimand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 21.01.2010
privind aprobarea preţurilor la apa potabilă pentru localitatea Şimand
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Şimand;
-Adresa nr. 543/15.01.2010 -a S.C. „Compania de Apă Arad”
S.A.- înregistrată la Primăria Şimand sub nr. 159/15.01.2010, prin
care se solicită aprobarea preţurilor la apa potabilă pentru localitatea
Şimand -avizate de autoritatea Naţională de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice prin avizul nr.
3415007/ENM/14.01.2010- şi aplicarea lor de la data aprobării în
şedinţa Consiliului local;
-prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile comunitare
de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 34 alin. (5) din Legea Serviciului de
Alimentare cu Apă şi de Canalizare, nr. 241/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Avizul nr. 3415007/ENM/14.01.2010, emis de Autoritatea
Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice, privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, pentru
operatorul S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul atribuţiilor conferite de Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă preţurile/tarifele la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă pentru localitatea Şimand -conform
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Avizului nr. 3415007/ENM/14.01.2010, emis de Autoritatea Naţională
de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice,
privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare, pentru
operatorul S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. şi anume:
Preţ/Tarif

Nr.
crt.

Specificare

1

APĂ POTABILĂ
ŞIMAND

Pentru populaţie

Pentru rest
utilizatori

2,75

2,31

Art. 2. (1) Preţurile la apa potabilă pentru populaţie conţin
TVA în cotă de 19 %.
(2) Preţurile la apa potabilă pentru rest utilizatori nu
conţin TVA.
Art. 3. Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Primarul comunei Şimand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 21.01.2010
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Referatul nr. 129/14.01.2010;
-Convocarea nr. 750/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, înregistrată la
Primăria Şimand sub nr. 129/14.01.2010 -primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei,
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă care va avea loc în
data de 22.01.2010, ora 11:00;
-prevederile art. 11 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 36
alin. (2) lit. „d” şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
-beneficiar Compania de Apă- ce au fost aprobaţi prin H.C.L. nr.
82/2009;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 82/24.09.2009 a
Consiliului Local Şimand, conform anexei la prezenta hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuteniceşte d-nul Şimon Ioan Dan, primar,
reprezentant al comunei Şimand -cetăţean român născut la data de
04.11.1963 în localitatea Arad, judeţul Arad, domiciliat în comuna
Şimand, nr. 1265/A, posesor al CI seria AR nr. 366134, eliberată de
SPCLEP Chişineu Criş la data de 12.10.2007- cu mandat special, să
aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama Consiliului Local
Şimand- modificarea Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad" -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalconform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte
şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Primarul comunei Şimand, domnul Şimon Ioan Dan.
Art. 4. Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad;
-Primarul comunei Şimand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 21.01.2010
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Referatul nr. 129/14.01.2010;
-Convocarea nr. 750/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, înregistrată la
Primăria Şimand sub nr. 129/14.01.2010 -primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei,
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă care va avea loc în
data de 22.01.2010, ora 11:00;
-prevederile art. 11 alin. (2), coroborate cu prevederile art. 36
alin. (2) lit. „d” şi alin. (9) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de
Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
-beneficiar Compania de Apă- ce a fost aprobat prin H.C.L. nr.
80/2009;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Studiul de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 80/24.09.2009, a
Consiliului Local Şimand, conform anexei la prezenta hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte în Anexa nr. 13, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuteniceşte d-nul Şimon Ioan Dan, primar,
reprezentant al comunei Şimand -cetăţean român născut la data de
04.11.1963 în localitatea Arad, judeţul Arad, domiciliat în comuna
Şimand, nr. 1265/A, posesor al CI seria AR nr. 366134, eliberată de
SPCLEP Chişineu Criş la data de 12.10.2007- cu mandat special, să
aprobe în A.G.A. A.D.I -în numele şi pe seama Consiliului Local
Şimand- modificarea Studiul de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad" -beneficiar Compania de Apă, Operator Regionalconform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte
în Anexa nr. 13, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează Primarul comunei Şimand, domnul Şimon Ioan Dan.
Art. 4. Prezenta se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad;
-Primarul comunei Şimand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 21.01.2010
privind modificarea Actului Constitutiv al operatorului regional S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A.
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre;
-Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Şimand;
-Hotărârea Consiliului Local Şimand nr. 54/2009, privind
participarea comunei Şimand, prin Consiliul Local Şimand, la înfiinţarea operatorului regional S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-prevederile Legii nr. 31/1990, privind societăţile comerciale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 215/2001, privind Administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările
ulterioare;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutive al S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. -la capitolele prevăzute în Anexa nr. 1
la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se împuterniceşte reprezentantul Consiliului Local
Şimand -d-nul Şimon Ioan Dan, primar- în A.G.A. Companiei să
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voteze în favoarea modificării Actului Constitutiv al societăţii - la
capitolele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aprobării ei
şi se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A;
-Primarul comunei Şimand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 8
din data de 21.01.2010
privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
Consiliului Local Şimand
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-prevederile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 307/2006, privind
apărarea împotriva incendiilor;
-prevederile art. 6 alin. (1) şi art. 10 lit. „b” din Legea nr.
481/2004, privind protecţia civilă;
-O.M.A.I. nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind Sructura organizatorică şi dotarea serviciilor
voluntare pentru situaţii de urgenţă, modificat şi completat cu
O.M.I.R.A. nr. 195/2007;
-prevederile art. 36 alin. (3) lit. „b”, art. 61 alin. (3) și (4) din
Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001, republicată;
-Raportul de specialiate nr. 395/18.01.2010, al Şefului
S.V.S.U. Şimand;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administraţiei Publice
Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Consiliului Local Şimand -în serviciu de
categoria a III-a.
Art. 2. Structura şi numărul de personal este următoarea:
1.
Şef serviciu
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2.
Compatiment prevenire = 10 +1 şef
compartiment
3.
Şef formaţie de intervenţie
4.
Grupă stingerea incendiilor cu apă şi
spumă
conducător auto
1x 3 ture = 3
servanţi
1x 3 ture = 3
5.
Echipă
deblocare, = 5
salvare
6.
Echipă salvare şi = 3
prim ajutor
7.
Echipă evacuare
=3
8.
Echipă transmisiuni, = 3
alarmare, cercetare-căutare
9.
Echipă
sanitar- = 3
veterinară
Art. 3. Se aprobă Organigrama Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al Consiliului Local Şimand, care constituie Anexa
nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Regulamnetul de Organizare şi
Funcţionare al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al
Consiliului Local Şimand, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art. 5. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-Primarul comunei Şimand;
-Inspectoratul Judeţean Arad pentru Situaţii de Urgenţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ŞIMAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 10
din data de 21.01.2010
privind aprobarea introducerii în circuitul funciar a gropilor de gunoi
Consiliul Local Şimand,
Având în vedere:
-Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Şimand, cu
propunerea de a se aproba introducerea în circuitul funciar a
terenurilor intravilane -foste gropi de gunoi- având următoarele
suprafeţe: 4934 mp cu nr. top. Ngi 3066/2, 14869 mp cu nr. top. Ngi
268, 8220 mp cu nr. top. Ngi 118 şi 44128 mp cu nr. top. Ngi 141,
cuprinse în Planul Urbanistic General al comunei Şimand;
-prevederile art. 24 alin. (2) din HG nr. 349/2005, privind
depozitarea deşeurilor, potrivit cărora „Suprafeţele care au fost
ocupate de depozite de deşeuri se înregistrează în Registrul de
cadastru şi se marchează vizibil pe documentele cadastrale”;
-prevederile art. 36 alin. (4) lit. „f” din Legea nr. 215/2001,
privind Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, potrivit cărora Consiliul local „asigură
realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi
conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de
integrare europeană în domeniul protecţiei mediului”;
-prevederile art. 2 din Legea nr. 213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, care dă dreptul
autorităţilor administrative să exercite posesia, folosinţa şi dispoziţia
asupra bunurilor care alcătuiesc domeniul public, în limitele şi în
condiţiile legii;
-Legea nr. 7/1996, privind organizarea cadastrului, coroborat
cu Ordinul nr. 634/2006 al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi
Publicitate Imobiliară -care aprobă Regulamentul privind conţinutul şi
modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale, în vederea înscrierii
în Cartea Funciară;
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-votul „pentru” a 13 consilieri din totalul de 13 consilieri
prezenţi -13 în funcţie.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea Administraţiei Publice
Locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă introducerea în circuitul funciar a
terenurilor intravilane -foste gropi de gunoi- având următoarele
suprafeţe: 4934 mp cu nr. top. Ngi 3066/2, 14869 mp cu nr. top. Ngi
268, 8220 mp cu nr. top. Ngi 118 şi 44128 mp cu nr. top. Ngi 141,
cuprinse în Planul Urbanistic General al comunei Şimand.
Art. 2. Terenurile trec în domeniul public al comunei.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se
încredinţează domnul sing. Noajbă Victor.
Art. 4. Hotărârea se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contenciosîn vederea efectuării controlului de legalitate;
-Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad;
-cei interesaţi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Flore DUDAŞ
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ŞIMAND
cj. Anca Borha
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 21.01.2010
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local Zăbrani cu nr.
137/28.10.2009, privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de
1186 mp, cu nr. cad. 7769-780; 1941-1944/15/1, evidenţiat în CF nr.
3766 Zăbrani -d-nei Prodan Ana, domiciliată în localitatea Zăbrani nr.
707, jud. Arad- şi a H.C.L. Zăbrani nr. 158/26.11.2009, privind
aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de 504 mp, cu nr. cad. 978,
979, evidenţiat în CF nr. 300009 Zăbrani -d-lui Opariuc Ioan,
domiciliat în localitatea Zăbrani nr. 557, jud. Arad
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate al doamnei Sitaru Domnica,
consilierul juridic al Consiliului Local Zăbrani, prin care se propune
revocarea H.C.L. nr. 137/28.10.2009 şi a H.C.L. nr. 158/26.11.2009;
-prevederile art. 36 alin. (1), (9) din Legea Administraţiei
Publice Locale, nr. 215/2001, republicată, actualizată.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 -republicată, cu
modificările şi completările ulterioare- privind Administraţia publică
locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Aprobarea revocării Hotărârii Consiliului Local nr.
137/28.10.2009, privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de
1186 mp, cu nr. cad. 7769-780; 1941-1944/15/1, evidenţiat în CF nr.
3766 Zăbrani -d-nei Prodan Ana, domiciliată în localitatea Zăbrani nr.
707, jud. Arad.
Art. 2. Aprobarea revocării H.C.L. Zăbrani nr.
158/26.11.2009, privind aprobarea vânzării terenului în suprafaţă de
504 mp, cu nr. cad. 978, 979, evidenţiat în CF nr. 300009 Zăbrani -dlui Opariuc Ioan, domiciliat în localitatea Zăbrani nr. 557, jud. Arad.
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Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Secretarul comunei Zăbrani.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-persoanele îndreptăţite;
-dosarul de şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 4
din data de 21.01.2010
privind darea în folosinţă gratuită a imobilelor din comuna Zăbrani
-cu nr. admin. 651-652, 454, şi 82- în favoarea Asociaţiei S.O.S.
Copiii Sântana
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Cererea Asociaţiei S.O.S. Copiii Sântana, nr. 1/13.01.2010;
-Memoriul justificativ;
-Statutul de organizare şi funcţionare al Asociaţiei S.O.S.
Copiii Sântana;
-Referatul administratorului public al comunei Zăbrani;
-prevedrile art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „c”, alin. (5) lit. „a”, alin.
(6) lit. „a” pct. 2, alin. (9) şi art. 124 din Legea nr. 215/2001, republi138

cată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea Administraţiei
Publice Locale.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se dau în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 de
ani, imobilele proprietate de stat situate în: localitatea Zăbrani nr.
454; evidenţiate în CF nr. 300519, nr. cad. 514,515; localitatea
Zăbrani nr. 82, evidenţiat în CF nr. 300520, nr. cad. 177/a; localitatea
Zăbrani nr. vechi 133-134, nr. nou 651, evidenţiat în CF nr. 300494,
nr. top. 343-344-345 în favoarea Asociaţiei S.O.S. Copiii Sântana -cu
sediul în oraşul Sântana, str. P-ţa Mărăşeşti, nr. 3, cu precizarea că
imobilul de la nr. 651 face obiectul legilor proprietăţii, fiind în
judecare, urmând ca ulterior emiterii sentinţei judecătoreşti spaţiul să
fie eliberat în favoarea titularului de drept.
Art. 2. Prezenta hotărâre este valabilă pe perioada în care
Asociaţia S.O.S. Copiii Sântana îşi desfăşoară activitatea la nivelul
comunei Zăbrani. La încetarea activităţii Asociaţiei S.O.S. Copiii
Sântana, Consiliul Local al comunei Zăbrani înţelege ca prezenta
hotărâre să-şi înceteze efectele, respectiv darea în folosinţă gratuită
pentru aceasta să fie anulată, iar imobilele să revină în proprietatea
comunei Zăbrani fără să mai fie grevată de prezenta sarcină.
Art. 3. Priorităţi la înscrierea în casele de copii Zăbrani să
aibă copiii care provin din familii cu domiciliul în comuna Zăbrani.
Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul comunei Zăbrani.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarului comunei Zăbrani;
-Asociaţiei S.O.S. Copiii Sântana;
-cetăţeni, prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 5
din data de 21.01.2010
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 119/23.09.2009, a
Consiliului Local Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Referatul nr. 239/21.01.2010, al consilierului personal al
primarului comunei Zăbrani;
-Convocarea nr. 755/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, republicată şi actualizată, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind
Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
-beneficiar Compania de Apă- ce au fost aprobaţi deja prin H.C.L.
Zăbrani nr. 119/23.09.2009;
-numărul de 13 voturi „pentru”, nici o „abţinere” şi nici un vot
„împotrivă”.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 119/23.09.2009, a
Consiliului Local Zăbrani, conform anexei la prezenta hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Toader Marian, reprezentant al
comunei Zăbrani -cetăţean român născut la data de 22.05.1970 în
localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, domiciliat în localitatea
Zăbrani, nr. 175, posesor al CI seria AR nr. 032656, eliberată de
Poliţia oraşului Lipova la data de 13.07.2000- cu mandat special, să
aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama Consiliului Local al
comunei Zăbrani- modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- conform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se
regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarului comunei Zăbrani;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 6
din data de 21.01.2010
cu privire la aprobarea modificarii Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 117/23.09.2009, a
Consiliului Local Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Referatul nr. 240/21.01.2010, al consilierului personal al
primarului comunei Zăbrani;
-Convocarea nr. 755/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale,
republicată şi actualizată, ale Legii nr. 51/2006, a Serviciilor
Comunitare de Utilităţi Publice şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind
Serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
-modificările recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la
Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastucturii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar
Compania de Apă- ce a fost aprobat déjà prin H.C.L. Zăbrani nr.
117/23.09.2009;
-numărul de 13 voturi „pentru”, nici o „abţinere” şi nici un vot
„împotrivă”.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şsi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 117/23.09.2009, a
Consiliului Local Zăbrani, conform anexei la prezenta hotărâre -al
cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Toader Marian, reprezentant
al comunei Zăbrani -cetăţean român născut la data de 22.05.1970 în
localitatea Râmnicu Sărat, judeţul Buzău, domiciliat în localitatea
Zăbrani nr. 175, posesor al CI seria AR, nr. 032656, eliberată de
Poliţia oraşului Lipova la data de 13.07.2000- cu mandat special, să
aprobe în A.G.A. A.D.I. -în numele şi pe seama Consiliului Local al
comunei Zăbrani- modificarea Studiului de Fezabilitate pentru
proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă
uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- conform anexei la prezenta hotărâre -al cărei conţinut se
regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul www.adiac-arad.com;
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarul comunei Zăbrani;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliului Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD

143

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 21.01.2010
Cu privire la trecerea în proprietatea privată a comunei Zăbrani şi
scoaterea din circuitul agricol a terenului înscris în CF cu nr. 300449,
nr. top. 1914-1956/15, în suprafaţă totală de 2.894 mp
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Referatul Compartimenrtului Urbanism şi Amenajarea
Teritoriului, nr. 176/15.01.2010;
-prevederile Legii nr. 213/1998 -art. 10 pct. 2- privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
-prevederile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 2 din O.G. nr. 71/2002, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „c”, art. 119,
art. 120 din Legea Administraţiei Publice Locale, nr. 215/2001,
republicată;
-prevederile art. 56 din Legea nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului şi urbanismul;
-prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării
lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. (2) alin. (1) lit. „h” din Ordinul Ministerului
administraţiei şi Internelor, nr. 798/2005, pentru aprobarea
Regulamentului privind conţinutul documentaţiilor referitoare la
scoaterea terenurilor din circuitul agricol;
-numărul de 13 voturi „pentru”, nici o „abţinere” şi nici un vot
„împotrivă”.
În baza prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001,
republicată, privind Administraţia publică locală,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a comunei
Zăbrani şi scoaterea din circuitul agricol a terenului înscris în CF cu
nr. 300449, nr. top. 1914-1956/15, în suprafaţă totală de 2894 mp.
Art. 2. Terenurile intravilane evidenţiate în art. 1 la prezenta
hotărâre nu au făcut obiectul cererilor depuse în baza legilor
proprietăţii.
Art. 3. Primarul comunei Zăbrani va asigura ducerea la
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, prin Compartimentul
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul primăriei.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarul comunei Zăbrani;
-Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din
cadrul primariei;
-cetăţeni, prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 8
din data de 21.01.2010
privind reorganizarea Serviciului Public Edilitar-Gospodăresc,
serviciu sub autoritatea Consiliului Local Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Expunerea de motive a primarului comunei Zăbrani, nr.
243/20.01.2010;
-prevederile art. 3 alin. (1), art. 5 pct. 1, 2 şi 3, art. 12 alin.
(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002, aprobată prin Legea nr.
3/2003, privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, modificată
şi completată;
-prevederile art. 8 alin. (1), art. 23, 24, 25, 28, 30 din Legea
nr. 51/2006 -privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
-prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică
şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
-Avizul favorabil al Comisiei pentru Activităţi EconomicoFinanciare, Agricultură, Juridică şi de Disciplină;
-Avizul favorabil al Comisiei pentru Amenajarea Teritoriului
şi Urbanism, Protecţie Mediu şi Turism, Administraţie Publică Locală;
-votul „pentru” a 13 consilieri din totatul de 13 consilieri în
funcţie.
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, art. 45 din Legea nr.
215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă reorganizarea Serviciului Public EdilitarGospodăresc, serviciu cu personalitate juridică sub autoritatea
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Consiliului Local Zăbrani, având ca obiect principal de activitate
administrarea Domeniului public şi privat al comunei Zăbrani:
a)
modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor,
drumurilor, podurilor, viaductelor, a pasajelor rutiere şi
trotuarelor pietonale;
b)
amenajarea şi întreţinerea zonelor verzi, a parcurilor şi
grădinilor publice, a terenurilor de sport, a locurilor de
agrement şi a terenurilor de joacă pentru copii;
c)
amenajarea, întreţinerea şi exploatarea lacurilor, a
ştrandurilor şi a bazelor de ohihnă şi tratament;
d)
construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi
exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, tîrgurilor şi
oboarelor;
e)
organizarea şi optimizarea circulaţiei rutiere şi pietonale;
f)
instalarea, întreţinerea şi funcţionarea sistemelor de
semnalizare şi dirijare a circulaţiei urbane în vederea
asigurării siguranţei traficului şi pentru fluidizarea acestuia;
g)
îndepărtarea zăpezii şi preîntâmpinarea formării poleiului şi
a gheţii;
h)
amenajarea, organizarea şi exploatarea parcărilor, a
locurilor publice de afişaj şi reclame, a panourilor publicitare,
a mobilierului urban şi ambiental;
i)
înfiinţarea, organizarea şi exploatarea unor servicii de
întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare a fondului locativ
aflat în proprietatea unităţilor administrativ-teritoriale;
j)
organizarea şi exploatarea activităţilor de coşerit, ecarisaj;
k)
lucrări de dulgherie;
l)
lucrări de zugrăveli;
m)
lucrări de zidărie.
Art. 2. În relaţia cu autoritatea administraţiei publice locale
Zăbrani, Serviciul Public Edilitar-Gospodăresc este operatorul
serviciilor de utilitate publică prevăzute la art. 1, raportul juridic
constând în delegarea gestiunii directe prin darea în administrare a
bunurilor proprietate publică şi/sau privată a com. Zăbrani, utilizate
pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilitate publică specifice.
Art. 3. Aprobă delegarea gestiunii serviciului şi a bunurilor
proprietate publică şi privată a comunei Zăbrani, utilizate pentru
furnizarea/prestarea serviciilor, prin delegare directă în baza
contractului cadru -anexa nr. 1, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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Art. 4. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare
conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5. Împuterniceşte primarul comunei Zăbrani să semneze contractul prevăzut la art. 3.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri revocă toate prevederile contrare prezentei hotărâri şi vor fi duse la îndeplinire de către
Compartimentul Administrarea Patrimoniului Llocal din cadrul
primăriei.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Primarului comunei Zăbrani;
-Serviciului Public Edilitar-Gospodăresc;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 9
din data de 21.01.2010
privind dobândirea personalităţii juridice de către Căminului Cultural
al Comunei Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-necesitatea dobândirii personalităţii juridice de către
Căminul Cultural al Comunei Zăbrani, în vederea accesării de
fonduri europene pentru o mai bună conservare şi promovare a
culturii tradiţionale locale;
-Raportul nr. 255/21.01.2010, întocmit de d-na Ana-Mihaela
Şod -Secretar al comunei Zăbrani;
-prevederile O.U.G. nr. 118/2006 şi ale Legii nr. 143/2007,
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor
culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 67 al Legii nr. 273/2006, privind finanţele
publice locale;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „b”, alin. (6) lit.
„a” pct. 4, precum şi prevederile art. 63 alin. (5) lit. „e” şi alin. (7),
respectiv ale art. 73 şi 74 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
-Avizul favorabil al Comisiei de Activităţi Social-Culturale,
Culte, Învăţământ, Sănătate şi Familie, Muncă şi Protecţie Socială,
Protecţie Copii, Tineret şi Sport, Juridică şi de Disciplină;
-Avizul favorabil al Comisiei de Dezvoltare EconomicoFinanciară, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism.
În baza prevederilor art. 6 alin. (1), (2) al Legii nr. 52/2003,
privind transparenţa decizională în Administraţia publică locală.
În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/1001,
privind Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
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Art. 1. (1) Se aprobă dobândirea personalităţii juridice de
către Căminul Cultural al comunei Zăbrani, ca instituţie publică în
subordinea Consiliului Local al comunei Zăbrani.
(2) Sediul Căminului Cultural Zăbrani este în
localitatea Zăbrani nr. 648, jud. Arad.
(3) Căminul Cultural Zăbrani va avea ca obiect
principal de activitate: organizarea zilelor culturale şi a manifestărilor
mai importante din localitate, a activităţilor care privesc conservarea
şi promovarea tradiţiilor locale, meşteşugurilor, susţinerea
expoziţiilor, a elaborării de monografii, susţinerea editării publicaţiilor
cu caracter cultural de interes local, precum şi alte activităţi care
privesc îmbunătăţirea calităţii vieţii culturale a localităţi.
Art. 2. Căminul Cultural al Comunei Zăbrani va avea
activitate financiar-contabilă proprie, va avea un patrimoniu propriu,
va funcţiona pe bază de gestiune economică, va fi subiect de drept
fiscal titular al codului unic de înregistrare fiscală şi al unui cont
deschis la unitatea teritorială a trezoreriei, va întocmi buget de
venituri şi cheltuieli şi situaţii financiare anuale.
Art. 3. Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale
instituţiei se asigură din subvenţii acordate de la bugetul local, din
venituri proprii şi din alte surse prevăzute de legile în vigoare.
Art. 4. Căminul Cultural din comuna Zăbrani se organizează
şi funcţionează în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi în
baza propriului Regulamentul de organizare şi funcţionare -care face
parte integrantă din prezentul Proiect de hotărâre, anexa nr. 1.
Art. 5. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale
instituţiei susmenţionate, care constituie anexele nr. 2 şi 3 la
prezentul Proiect de hotărâre.
Art. 6. (1) Se aprobă numirea, pe baza legilor în vigoare şi
prin concurs, a directorului instituţiei publice a Căminului Cultural din
comuna Zăbrani.
(2) Până la numirea conducătorului instituţiei
susmenţionate, atribuţiile de director vor fi îndeplinite -interimar- de
către ________, pentru o perioadă de cel mult 90 de zile.
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul, viceprimarul, secretarul şi directorul numit
temporar.
Art. 8. Hotărârea se va comunica la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Primar;
-Viceprimar;
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-Conducătorul actual al Căminului Cultural;
-Contabilitate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI
ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 10
din data de 21.01.2010
privind aprobarea Calendarului manifestărilor cultural-artistice care
se vor desfăşura în comuna Zăbrani în anul 2010
Consiliul local Zabrani,
Având în vedere:
-Raportul Directorului de Cămin Cultural al Primăriei
comunei Păuliş, înregistrat sub nr. 208/19.01.2010;
-prevederile art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 4 şi pct. 6 din Legea
nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile art. 121 din Constituţia României;
-numărul de voturi de la şedinţa de consiliu din data de
21.01.2010, cvorumul necesar adoptării fiind de 1/2 din numărul
consilierilor -cu un nr. de 9 voturi „pentru”.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.
215/2001, privind Administraţia publică locală,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă Calendarul manifestărilor cultural-artistice
care se vor desfăşura în comuna Zăbrani în anul 2010, conform
anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Zăbrani, prin aparatul de
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
care se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Primarul comunei Zăbrani;
-Compartimentul Contabilitate;
-directorului Căminului Cultural.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI
ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 11
din data de 21.01.2010
privind aprobarea valorificării obiectelor şi bunurilor casate prin
H.C.L. Zăbrani nr. 76/17.10.2008
Consiliul Local Zăbrani,
având în vedere:
-Referatul domnului viceprimar al comunei Zăbrani;
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-prevederile O.G. nr. 112/2000, privind reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor
corporale care alcătuiesc Domeniul public al statului şi al unităţilor
administrativ-teritoriale;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin (5) lit. „b” şi alin. (9)
din Legea nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;
-H.C.L. Zăbrani nr. 76/17.10.2008, privind aprobarea
casărilor.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se propune valorificarea obiectelor şi bunurilor casate
prin H.C.L. Zăbrani nr. 76/17.10.2008.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează viceprimarul comunei Zăbrani.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarul comunei Zăbrani;
-viceprimarul comunei Zăbrani.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 12
din data de 21.01.2010
privind aprobarea tarifelor la apa potabilă -în sumă de 2,75 lei/mc,
TVA inclus, pentru populaţia comunei Zăbrani şi de 2,31 lei/mc,
exclusiv TVA, pentru restul utilizatorilor, tarife avizate de către
Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare
de Utilităţi Publice prin avizul nr. 3415007/ENM/14.01.2010 şi
aplicarea acestora de la data aprobării lor în şedinţa Consiliului Local
Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-Referatul nr. 257/21.01.2010, al consilierului personal al
primarului comunei Zăbrani;
-Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice, nr.
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederile art. 34 alin. (5) din Legea Serviciului de
alimentare cu apa şi de canalizare, nr. 241/2006, cu modificările
ulterioare;
-Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. -privind aprobarea
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi
tarifelor- nr. 65/2007;
-prevederile Acordului de Împrumut BERD, nr. 569/1997,
ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 37/1997, aprobat prin Legea
nr. 186/1997, ale Amendamentului nr. 3 la Contractul de Împrumut
nr. 894/2001, încheiat între R.A. Apă-Canal Arad şi BERD, ale
Memorandumului de Finanţare convenit între Comisia Europeană şi
Guvernul României -privind asistenţa financiară acordată prin
I.S.P.A. pentru măsura nr. 2000/RO/16/P/PE/011- ratificat prin
Ordonanţa Guvernului nr. 19/2001 şi ale Contractului de Delegare de
Gestiune a Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare,
nr. 648/2009, aprobat de Consiliul Local Zăbrani, component al
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Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul
Arad;
-Avizul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru
Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, nr. 3415007/ENM/
14.01.2010;
-numărul de 13 voturi „pentru”, nici o „abţinere” şi nici un vot
„împotrivă”.
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă tarifele la apa potabilă, în sumă de 2,75
lei/mc -TVA inclus- pentru populaţia comunei Zăbrani şi de 2,31
lei/mc -exclusiv TVA- pentru restul utilizatorilor, tarife avizate de
către Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare
de
Utilităţi
Publice
prin
Avizul
nr.
3415007/ENM/14.01.2010.
Art. 2. Se aprobă aplicarea tarifelor menţionate la art. 1 -de
la data aprobării lor în şedinţa Consiliului Local Zăbrani.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul comunei Zăbrani.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
--Primarului comunei Zăbrani;
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 13
Din data de 21.01.2010
privind alocarea sumelor pentru încheierea Contractului de prestări
servicii în vederea reevaluării patrimoniului
Consiliul local Zăbrani,
Având în vedere:
-Referatul de specialitate al Compartimentului de resort din
cadrul aparatului de specialitate al primarului;
-Expunerea de motive a primarului comunei Zăbrani;
-prevederile O.G. nr. 3/2005, privind modificarea O.G. nr.
81/2003 -pentru reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice;
-prevederile art. 36 alin. (2) lit. „c” şi alin. (9) din Legea nr.
215/2001, privind Administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
-prevederile Legii nr. 79/2008, privind aprobarea O.U.G. nr.
103/2007, pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 81/2003
-privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice;
-numărul de 13 voturi „pentru”, nici o „abţinere” şi nici un vot
„împotrivă”.
În temeiul art. 45 alin. (1)din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă alocarea sumelor pentru încheierea
Contractului de prestări servicii, în vederea reevaluării patrimoniului
comunei Zăbrani.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează primarul comunei Zăbrani.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
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-Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul
Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii Publice şi Secretariat
-Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios;
-Primarul comunei Zăbrani;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD

ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂBRANI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 14
din data de 21.01.2010
privind modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 134 din 28.10.2009, cu privire
la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unor suprafeţe de teren
rămase neatribuite, care se administrează de Consiliul Local Zăbrani
Consiliul Local Zăbrani,
Având în vedere:
-prevederile Titlului X, privind circulaţia juridică a terenurilor
-din Legea nr. 247/2005, privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
-prevederile art. 36 alin. (2) şi (5) lit. „b”, art. 121 alin. (1) şi
(2), art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea Administraţiei Publice Locale,
nr. 215/2001, actualizată;
-Referatul domnului Milosav Tiberiu, referent Urbanism în
cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

157

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare -privind Administraţia publică
locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. (1) Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 134 din
28.10.2009, cu privire la aprobarea vânzării prin licitaţie publică a
unor suprafeţe de teren rămase neatribuite -care se administrează
de Consiliul Local Zăbrani- după cum urmează.
(2) Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unor
suprafeţe de teren rămase neatribuite, care sunt în proprietatea
privată a comunei Zăbrani, înscrise în:
-CF nr. 300484, în suprafaţă de 4974 mp;
-CF nr. 300483, în suprafaţă de 1992 mp;
-CF nr. 300491, în suprafaţă de 2405 mp;
-CF nr. 300482, în suprafaţă de 7681 mp;
-CF nr. 300481, în suprafaţă de 5828 mp -cu o suprafaţă
totală de 22880 mp.
Art. 2. Se abrogă orice dispoziţie contrară prevederilor
acestei hotărâri.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Zăbrani.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-persoanele îndreptăţite;
-dosarul de şedinţă.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Dorel POTRA
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂBRANI
Ana-Mihaela ŞOD
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 3
din data de 14.01.2010
privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local Zărand în
Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
să voteze autorizarea directorului general al Companiei să semneze
Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament în numele S.C.
„Compania de Apă Arad” S.A. -precum şi contractarea de către
Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 EURO, pentru
cofinanţarea Proiectului
Consiliul Local Zărand,
Având în vedere:
Referatul nr. 40/14.12.2010, al Compartimentului de
specialitate al Primăriei Zărand;
-Adresa S.C. „Compania de Apă Arad” S.A. nr.
340/12.01.2010, având în vedere depunerea cererii de finanţare
pentru realizarea proiectului „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad -în cadrul
Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007 - 2013, POS
Mediu;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare.
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind
Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se împuterniceşte d-nul Moţ Ion Florin, reprezentant
al comunei Zărand -cetăţean român născut la data de 13.03.1966 în
Arad, jud. Arad, domiciliat în comuna Zărand nr. 226, jud. Arad,
posesor al CI seria AR, nr. 301545, eliberată de Poliţia Chişineu Criş
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la data de 19.07.2006- să voteze în numele şi pe seama Consiliului
local Zărand, în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii,
autorizarea directorului general al S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.
să semneze Declaraţia de eligibilitate şi Declaraţia de angajament, în
numele Companiei de Apă Arad, precum şi contractarea de către
Companie a unui credit în sumă de 13.987.129 Euro, pentru
cofinanţarea Proiectului.
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad;
-S.C. „Compania de Apă Arad” S.A.;
-Instituţia Prefectului Judeţului Arad;
-Primarul Comunei Zărand.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan SOD
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂRAND
Adina BOICU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 7
din data de 21.01.2010
privind modificarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Zărand,
Având în vedere:
-Referatul nr. 72/18.01.2010, al Compartimentului Urbanism
al comunei Zărand;
-Convocarea nr. 757/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
-modificăile recomandate de Ministerul Mediului, cu privire la
Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar
Compania de Apă- ce a fost aprobat deja prin H.C.L.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea Studiului de Fezabilitate
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce a fost aprobat prin Hotărârea nr. 48/21.09.2009, a
Consiliului Local Zărand, conform anexei la prezenta hotărâre -al
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cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte d-nul Mot Ion Florin, reprezentant
al comunei Zărand -cetăţean român născut la data de 13.03.1963 în
Arad, judeţul Arad, domiciliat în Zărand nr. 226, posesor al CI seria
AR nr. 301545, eliberată de Poliţia Chişineu Criş la data de
19.07.2006- cu mandat special, să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în
numele şi pe seama Consiliului Local Zărand- modificarea Studiului
de Fezabilitate pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar
Compania de Apă, Operator Regional- conform anexei la prezenta
hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 13, postată
pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan SOD
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂRAND
Adina BOICU
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ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
COMUNA ZĂRAND
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr. 8
din data de 21.01.2010
privind modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
„Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în
judeţul Arad”
Consiliul Local Zărand,
Având în vedere:
-Referatul nr. 73/18.01.2010, al Compartimentului Urbanism
al comunei Zărand;
-Convocarea nr. 757/13.01.2010, a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canalizare Judeţul Arad, primită în vederea
participării la şedinţa şi dezbaterile Adunării Generale a Asociaţiei
conform punctelor de pe Ordinea de zi, şedinţă ce va avea loc în
data de 22.01.2010;
-prevederile Legii nr. 215/2001, a Administraţiei Publice
Locale, Legii nr. 51/2006, a Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
şi cele ale Legii nr. 241/2006, privind Serviciul de alimentare cu apă
şi de canalizare;
-modificarile recomandate de Ministerul Mediului, cu privire
la indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad” -ce
au fost aprobaţi deja prin H.C.L.
În temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea
nr. 215/2001, privind Administraţia publică locală, republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici
pentru proiectul „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi
apă uzată în judeţul Arad” -beneficiar Compania de Apă, Operator
Regional- ce au fost aprobaţi prin Hotărârea nr. 47/21.09.2009, a
Consiliului Local Zărand, conform anexei la prezenta hotărâre -al
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cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12, postată pe site-ul
www.adiac-arad.com.
Art. 2. Se împuterniceşte dl. Mot Ion Florin, reprezentant al
comunei Zărand -cetăţean român născut la data de 13.03.1963 în
Arad, judeţul Arad, domiciliat în Zărand nr. 226, posesor al CI seria
AR, nr. 301545, eliberată de Poliţia Chişineu Criş la data de
19.07.2006- cu mandat special, să aprobe în A.G.A. A.D.I. -în
numele şi pe seama Consiliului Local Zărand- modificarea
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extinderea şi
modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Arad”
-beneficiar Compania de Apă, Operator Regional- conform anexei la
prezenta hotărâre -al cărei conţinut se regăseşte şi în Anexa nr. 12,
postată pe site-ul www.adiac-arad.com.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:
-Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canalizare
Judeţul Arad;
-Consiliul Judeţean Arad.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Ioan SOD
Contrasemnează
SECRETARUL COMUNEI ZĂRAND
Adina BOICU
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