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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apã si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând 

racorduri, bransamente sau alte lucrãri la sistemele de alimentare cu apã si canalizare 
 Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

 
 Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 4787/26.02.2016 - al Primarului Municipiului 
Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;  
 Având în vedere avizele  Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi 
patrimoniu,  Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, 
regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 
            Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de 
utilitãţi publice; 
 Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apã si de 
canalizare; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 -  privind aprobarea 
reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe 
acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în 
vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 
           Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea 
si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitãti publice nr. 51/2006; 
           Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegãrii 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin 
atribuire directã operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;   
           Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã apã-canal Timiş şi  AQUATIM SA; 
           În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată;  
           În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi modificată; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art. 1: Se aprobã transmiterea spre administrare şi folosinţã cãtre AQUATIM SA a bunurilor 
reprezentând racorduri, bransamente, reţele de apã, reţele de canalizare menajeră şi canalizare 
pluvială (inclusiv Staţia de epurare şi Staţia de pompare) rezultate în urma lucrãrilor recepţionate, 
aferente obiectivului de investitii “Amenajare Complex rutier zona Michelangelo” transmise şi 
înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primãriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 
1, care face parte integrantã din hotãrâre. 



Art. 2: Se aprobã completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre 
folosinţă operatorului) la contractul de delegare  a serviciilor publice de alimentare cu apã si de 
canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã apã-canal Timis şi   S.C. 
AQUATIM SA,  aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în 
Anexa 1 . 
Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã Direcţia Tehnicã, Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara  şi  AQUATIM SA Timisoara.   
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică 
  - Instituţiei  Prefectului - Judeţul Timiş;   
  - Primarului Municipiului Timişoara; 
  - Serviciului Juridic; 
  - Direcţiei Economice; 
  - Direcției Urbanism;  
  - Instituţiei Arhitectului Şef; 
  - Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse; 
  - Direcţiei Dezvoltare; 
  - Direcţiei Comunicare; 
  - Direcţiei de Mediu; 
  - Direcţiei Tehnice; 
  - Direcţiei Poliţia Locală; 
  - Biroului Managementul Calităţii; 
  - Corpului de  Control și Antifraudă al Primarului; 
  - Biroului Audit; 
  - S.C. AQUATIM S.A. Timișoara 
  - Mass - media  locale. 
 
 Preşedinte de şedinţă, 
 Consilier    

 

 


