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REFERAT 
 privind criteriile şi obiectivele de performanţă ale R.A. AQUATIM   

pentru anul 2005 
 
 
 
 Având în vedere adresa R.A. AQUATIM înregistrată sub numărul RE 
2005-000617 din 17.03. 2005 , privind criteriile şi obiectivele de performanţă 
pentru anul 2005 asociată cu Hotărârea Consiliului de Administraţie al regiei  nr 
14 / 10.03.2005 prin care se aprobă cu unanimitate de voturi respectivele criterii 
şi obiective de performanţă supunem atenţiei Consiliului Local Timişoara 
următoarele.  
  În temeiul H.C. L. nr. 27 / 22.02.2005 prin care s-a aprobat Bugetul de 
Venituri şi Cheltuieli  pe anul 2005 şi a O.U. 79/2001 privind întărirea 
disciplinei economico - financiare şi alte dispoziţii cu caracter financiar s-au 
abordat  propunerile pentru anul 2005 privind criteriile şi obiectivele de 
performanţă  ale R.A. AQUATIM. 
  Având in vedere cele exprimate în rândurile de mai sus propunem 
aprobarea prin hotărâre a Consiliului local al Municipiului Timişoara  a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă la R.A. AQUATIM pentru anul 2005. 
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