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R E F E R A T 

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara,  
din surse proprii, pentru anul 2017 

 
 Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi 
a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a 
României la UE cu privire la protecţia mediului. 
 Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu 
apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de 
funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, 
cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. 
 În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a 
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,  autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale 
au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de 
apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006  în numele şi pe 
seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte:  
aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.  
 În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la 
aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de 
înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea 
studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
 Prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 
Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18  fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească 
programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”. 

Finanţarea obiectivelor de investiţii  cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale 
Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. 
Aquatim S.A., astfel: 

  CAP. Lucrări în continuare:            –  6.026.000 lei 
  CAP. Investiţii noi:     – 11.548.994 lei 
  Total investiţii din surse proprii :   – 17.574.994 lei 
Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara, 

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 17.574.994 lei, propunem pentru anul 2017 
aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanţare.                      
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