
 
ROMÂNIA                        SE APROBĂ, 
JUDEŢUL TIMIŞ                     PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                     NICOLAE ROBU 
DIRECŢIA ECONOMICĂ; DIRECŢIA TEHNICĂ 
COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI 
SC2016 -  
 

REFERAT 
         privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință 

operatorului)  la Contractul de Delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,  
către  operatorul regional AQUATIM   S.A 

 
 Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării 
prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul 
Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost 
semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în 
numele şi pe seama membrilor Asociaţiei. 

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată a 
unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în 
condiţiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate. 

Conform alin.2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică 
şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor 
care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit 
operatorilor spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a 
serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.     

Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA. 

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi 
de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional  AQUATIM SA Timişoara;   

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate până  în anul 2014, transmise şi înregistrate în evidenţa 
contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara  trebuiesc  date  în administrare către operatorul regional AQUATIM 
SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la 
contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL 
nr. 277/2009;    

PROPUNEM : 
  1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional 
AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente, rețele de apă, retele de canalizare menajera si 
canalizare pluviala (inclusiv Statia de epurare si Statia de pompare)   rezultate în urma lucrărilor recepţionate, 
aferente obiectivului de investitii “Amenajare Complex rutier zona Michelangelo”,  transmise şi înregistrate în 
evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1. 
  2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 
încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi  AQUATIM SA  aprobat prin HCL nr. 
277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1. 
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