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ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 

MUNICIPIUL ARAD 
CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A nr.236 
din 10 iulie 2009 

privind participarea municipiului Arad  la înfiinţarea operatorului regional  
SC Compania de Apă Arad SA 

 
    Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 
-iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive 
nr.36538/18.06.2009; 
-raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad nr.36539/T3/18.06.2009; 
-rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
-art.2 lit. g^1 din Legea  nr.51/2006 privind  serviciile  comunitare de utilităţi publice; 
-prevederile Legii nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare: 
-Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
-adresa nr.7.381/22.06.2009 a Consiliului Judeţean Arad  adresată Ministerului Finanţelor 
Publice; 
-adresa nr.92.240/08.07 2009 a Ministerului Finanţelor Publice; 
-adresa nr.79.923/03.07.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor-Direcţia pentru Servicii 
de Interes General, Investiţii şi Dezvoltare Locală; 
-adresa nr.85281/06.07.2009 a Ministerului Mediului-Direcţia Generală pentru Managementul 
Instrumentelor Structurale; 
-raportul nr.37.075/22.06.2009 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Arad; 
 În temeiul art.17, art.36 alin.(2), lit.”a” şi  alin.(3) lit.”c”,  art.45 din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 
Art.1.(1).Se aprobă participarea Municipiului Arad la înfiinţarea Operatorului Regional, SC 
Compania de Apă Arad SA, în considerarea calităţii de membru al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă – Canalizare Judeţul Arad. 
(2).Operatorul Regional este SC Compania de Apă Arad SA condiţionat de modificarea 
corespunzătoare a actului constitutiv. 
Art.2.Se aprobă participarea Municipiului Arad cu un aport în numerar la capitalul social al 
operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA în valoare de 200.000 lei, reprezentând  un 
număr  de 200 acţiuni, având o valoare de 1.000 lei/acţiune, echivalentul a  2,07% din capitalul 
social.  
Art.3.Se numeşte dl.Moşneag Vasile-Ovidiu, consilier local ca reprezentant al Municipiului Arad 
în Adunarea Generală a Acţionarilor operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA. 
 Art.4.(1).Se suplimentează cu suma de 200.000 lei prevederile bugetare de la capitolul 70.02  
”Locuinţe, servicii şi dezvoltarea publică ”, art.72.01-Active financiare, alineat 72.01.01 
„Participare la capitalul social al societăţilor comerciale ” şi se diminuează cu aceeaşi sumă 
rezerva bugetară.  
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(2)Se mandatează Primarul Municipiului Arad să introducă, prin dispoziţie, modificările 
corespunzătoare în structura bugetului local.  
Art.5.Se împuterniceşte reprezentantul Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor 
să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad Actul Adiţional 
nr.6/2009 la Actul Constitutiv al operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA, prezentat 
în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.6.Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către Direcţiile de specialitate din cadrul 
aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad şi se comunică celor interesaţi de către 
Serviciul Administraţie Publică Locală.       
        
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 
Bruno BIRINGER Doina PAUL 

 
 
 
 
Red/Dact IF/IF Verif. SL 
1 ex. Serviciul Edilitar 
1 ex.Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 
1 ex..Dosar şedinţa CLMA 10.07.2009                               

                                                                                     cod:PMA– S1-02   
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                               Anexa la Hotărârea nr.236 din 10 07 2009 
a Consiliului Local al Municipiului Arad 

 
 

ACT ADITIONAL  Nr.6/..................2009 
 

LA ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.COMPANIA DE APA ARAD S.A.ARAD, autentificat sub 
nr. 3125 /29.06.2005 de BNP Crisan Marcel Bujor, înregistrat la Oficiul  Registrului Comerţului cu 

nr.J02/110/1991, C.U.I. R1683483, 
 
ACTUL CONSTITUTIV AL S.C.COMPANIA DE APA ARAD S.A.ARAD se modifică şi va 

avea următorul conţinut 
 
CAP.I DENUMIREA, FORMA JURIDICA, SEDIU SI DURATA 
 
S.C.”COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A., reprezentată şi constituită de acţionari :-- 
1.JUDETUL ARAD, prin Consiliul judeţean Arad cu sediul in Arad B-dul Revolutiei nr.75, reprezentat 
prin domnii: GIURGELEA IONEL CNP153050 20 24901, nascut in sat. Avram Iancu  jud.Arad, la data 
de 02.05.1953, de cetatenie romana, domiciliat in sat. Avram Iancu  nr.226 jud.Arad, posesor al CI Seria  
AR nr. 057116 , eliberata de Politia Sebis, la data de 29.01.2001; MECHES STEFAN MIRCEA CNP 
1570920024904, nascut in Mun.Arad, la data de 20.09.1957, de cetatenie romana, domiciliat in Orasul 
Sebis str.Caprioarei nr.1 jud.Arad, posesor al CI Seria AR nr.109018 eliberata de Politia Oras.Sebis, la 
data de 02.04.2002; NASUI ADRIAN CNP 1610321020024 , nascut in Mun.Arad, la data de 21.03.1961, 
de cetatenie romana, domiciliat in Arad str. Abrud nr.110 bl.122 ap.3, posesor al CI Seria AR nr.154549, 
eliberata de Politia Mun.Arad, la data de 11.04.2003; COSTIN IONEL CNP 1630126020019, nascut in 
Mun.Arad, la data de 26.01.1963, de cetatenie romana, domiciliat in Arad str. Piersicilor nr.37,posesor al 
CI Seria AR nr.344029, eliberata de SPCLEP Arad, la data de 16.05.2007; BOLONI GYORGY CNP 
1580527020029, nascut in Mun.Arad, la data de 27.05.1958, de cetatenie romana, domiciliat in Pecica 
str.1 bl.D2A sc.A ap.1, posesor al CI Seria AR nr.192086, eliberata de Politia Mun.Arad, la data de 
16.12.2003,   în temeiul Hotărârilor Consiliului Judeţean Arad nr.12/16.01.2009 si nr.21/31.01.2009------- 
2.Oraşul Pîncota, reprezentat prin domnul PÎNCOTAN IOAN MONEL, CNP 16007200 24674, născut în 
Arad, la data de 20.07.1960, de cetăţenie română, domiciliat în oraşul Pîncota, str. Cavaleriei, nr. 6, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 235944, eliberat de Poliţia Or. Pîncota, la data de 5.11.2004, în 
temeiul Hotărarii Consiliului Local Pîncota nr. 6/19.01.2009----- 
3.Oraşul Curtici, reprezentat prin domnul A. ANIŢEI NICOLAE MIHAIL, CNP 1580131022625, născut 
în Curtici, la data de 31.01.1958, de cetăţenie română, domiciliat în Curtici, str. Revoluţiei, nr. 109, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 105764, eliberat de Poliţia Or. Curtici, la data de 08.02. 2002, 
în temeiul Hotărarii Consiliului Local Curtici nr.7/20.01.2009----------------------------------------------------- 
4.Oraşul Lipova, reprezentat prin domnul JURCA  MARIUS  FLORIN , CNP 1701224023613, născut în 
Lipova, la data de 24.12.1970, de cetăţenie română, domiciliat în Lipova, str. Detasamentul Paulis nr.61, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 093997, eliberat de Poliţia Or. Lipova, la data de 29.11.2001, în 
temeiul Hotărarii Consiliului Local Lipova nr. 12/29.01.2009------------------------------------------------------ 
5.Oraşul Sântana, reprezentat prin domnul ENACHE VIOREL, CNP 1520306020071, născut în Galaţi, la 
data de 06.03.1952, de cetăţenie română, domiciliat în Sântana, str. Rozelor, nr. 54, judeţul Arad, posesor 
al C.I. seria AR, nr. 137379, eliberat de Poliţia Mun. Arad, la data de 22.11.2002, în temeiul Hotărarii 
Consiliului Local Sântana nr.4/20.01.2009--------------------------6.Oraşul Nădlac, reprezentat prin domnul 
ŞPROCH SORIN IVAN, CNP 16109040244 85, născut în Arad, la data de 04.09.1961, de cetăţenie 
română, domiciliat în Nădlac, Piaţa Unirii, nr. 8, bl. A7, sc. D, et. 1, ap. 1, judeţul Arad, posesor al C.I. 
seria AR, nr. 329427, eliberat de SPCLEP Nădlac, la data de 20.02.2007, în temeiul Hotărarii Consiliului 
Local Nădlac nr.13/27.01.2009------------------------------------------------------------------------------------------ 
7.Oraşul Pecica, reprezentat prin domnul ANTAL PETRU, CNP 1721030020064 , născut în Pecica, la 
data de 30.10.1972, de cetăţenie română, domiciliat în Pecica,str.218 Bl. D1E, et.2 ap. 5, judeţul Arad, 
posesor al C.I. seria AR, nr. 302683, eliberat de SPCLEP Pecica, la data de 28.07.2006, în temeiul 
Hotărarilor Consiliului Local Pecica nr. 10/26.01.2009 si nr.11/26.01.2009------------------------------------- 
Au hotarat sa modifice Actul constitutiv al societatii, confom Hotararii Adunarii generale 
nr.4/29.05.2009, dupa cum urmeaza:- S.C.”COMPANIA DE APĂ ARAD” S.A., reprezentată şi 
constituită de acţionari :- -------------------------------------------------------------------------------------- 
1.JUDETUL ARAD prin Consiliul judeţean Arad cu sediul in Arad B-dul Revolutiei nr.75, reprezentat 
prin domnii: GIURGELEA IONEL CNP153050 20 24901, nascut in sat. Avram Iancu  jud.Arad, la data 
de 02.05.1953, de cetatenie romana, domiciliat in sat. Avram Iancu  nr.226 jud.Arad, posesor al CI Seria  
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AR nr. 057116 , eliberata de Politia Sebis, la data de 29.01.2001; MECHES STEFAN MIRCEA CNP 
1570920024904, nascut in Mun.Arad, la data de 20.09.1957, de cetatenie romana, domiciliat in Orasul 
Sebis str.Caprioarei nr.1 jud.Arad, posesor al CI Seria AR nr.109018 eliberata de Politia Oras.Sebis, la 
data de 02.04.2002; NASUI ADRIAN CNP 1610321020024 , nascut in Mun.Arad, la data de 21.03.1961, 
de cetatenie romana, domiciliat in Arad str. Abrud nr.110 bl.122 ap.3, posesor al CI Seria AR nr.154549, 
eliberata de Politia Mun.Arad, la data de 11.04.2003; COSTIN IONEL CNP 1630126020019, nascut in 
Mun.Arad, la data de 26.01.1963, de cetatenie romana, domiciliat in Arad str. Piersicilor nr.37,posesor al 
CI Seria AR nr.344029, eliberata de SPCLEP Arad, la data de 16.05.2007; BOLONI GYORGY CNP 
1580527020029, nascut in Mun.Arad, la data de 27.05.1958, de cetatenie romana, domiciliat in Pecica 
str.1 bl.D2A sc.A ap.1, posesor al CI Seria AR nr.192086, eliberata de Politia Mun.Arad, la data de 
16.12.2003,   în temeiul Hotărârilor Consiliului Judeţean Arad nr.12/16.01.2009 si nr.21/31.01.2009------- 
2.Oraşul Pîncota, reprezentat prin domnul PÎNCOTAN IOAN MONEL, CNP 16007200 24674, născut în 
Arad, la data de 20.07.1960, de cetăţenie română, domiciliat în oraşul Pîncota, str. Cavaleriei, nr. 6, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 235944, eliberat de Poliţia Or. Pîncota, la data de 5.11.2004, în 
temeiul Hotărarii Consiliului Local Pîncota nr. 6/19.01.2009----- 
3.Oraşul Curtici, reprezentat prin domnul A. ANIŢEI NICOLAE MIHAIL, CNP 1580131022625, născut 
în Curtici, la data de 31.01.1958, de cetăţenie română, domiciliat în Curtici, str. Revoluţiei, nr. 109, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 105764, eliberat de Poliţia Or. Curtici, la data de 08.02. 2002, 
în temeiul Hotărarii Consiliului Local Curtici nr.7/20.01.2009----------------------------------------------------- 
4.Oraşul Lipova, reprezentat prin domnul JURCA  MARIUS  FLORIN , CNP 1701224023613, născut în 
Lipova, la data de 24.12.1970, de cetăţenie română, domiciliat în Lipova, str. Detasamentul Paulis nr.61, 
judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 093997, eliberat de Poliţia Or. Lipova, la data de 29.11.2001, în 
temeiul Hotărarii Consiliului Local Lipova nr. 12/29.01.2009------------------------------------------------------ 
5.Oraşul Sântana, reprezentat prin domnul ENACHE VIOREL, CNP 1520306020071, născut în Galaţi, la 
data de 06.03.1952, de cetăţenie română, domiciliat în Sântana, str. Rozelor, nr. 54, judeţul Arad, posesor 
al C.I. seria AR, nr. 137379, eliberat de Poliţia Mun. Arad, la data de 22.11.2002, în temeiul Hotărarii 
Consiliului Local Sântana nr.4/20.01.2009-------------------------- 
6.Oraşul Nădlac, reprezentat prin domnul ŞPROCH SORIN IVAN, CNP 16109040244 85, născut în 
Arad, la data de 04.09.1961, de cetăţenie română, domiciliat în Nădlac, Piaţa Unirii, nr. 8, bl. A7, sc. D, 
et. 1, ap. 1, judeţul Arad, posesor al C.I. seria AR, nr. 329427, eliberat de SPCLEP Nădlac, la data de 
20.02.2007, în temeiul Hotărarii Consiliului Local Nădlac nr.13/27.01.2009------------------------------------ 
7.Oraşul Pecica, reprezentat prin domnul ANTAL PETRU, CNP 1721030020064 , născut în Pecica, la 
data de 30.10.1972, de cetăţenie română, domiciliat în Pecica,str.218 Bl. D1E, et.2 ap. 5, judeţul Arad, 
posesor al C.I. seria AR, nr. 302683, eliberat de SPCLEP Pecica, la data de 28.07.2006, în temeiul 
Hotărarilor Consiliului Local Pecica nr. 10/26.01.2009 si nr.11/26.01.2009------------------------------------- 
8. Municipiul Arad reprezentat prin ................... (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Arad nr..../........................ 
9 Comuna Zimandul Nou reprezentata prin ......(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Zimandul Nou nr..../........................ 
10  Comuna Fintinele reprezentata prin ...........(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Fintinele nr..../........................  
11 Comuna Livada reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Livada nr..../........................ 
12 Comuna Vladimirescu reprezentata prin ..(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Vladimirescu nr..../........................ 
13 Comuna Sofronea reprezentata prin ..........(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Sofronea nr..../........................ 
14 Comuna Simand reprezentata prin ............(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Simand nr..../........................ 
15 Comuna Zadareni reprezentata prin ..........(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Zadareni nr..../........................ 
16 Comuna Macea reprezentata prin ............. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Macea nr..../........................ 
17 Comuna Iratos reprezentata prin .............. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Iratos nr..../........................ 
18 Comuna Sagu reprezentata prin ...............  (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Sagu nr..../........................ 
19 Comuna Olari reprezentata prin .............  (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Olari nr..../........................ 
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20 Comuna Dezna reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Dezna nr..../........................ 
21 Comuna Gurahont reprezentata prin ...........(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Gurahont nr..../........................ 
22 Comuna Dieci reprezentata prin ............... (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Dieci nr..../........................ 
23 Comuna Tarnova reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Tarnova  nr..../........................ 
24 Comuna Sicula reprezentata prin .............. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Sicula nr..../........................ 
25 Comuna Sepreus reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Sepreus nr..../........................ 
26 Comuna Dorobanti reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Dorobanti nr..../........................ 
27 Comuna Zabrani reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Zabrani nr..../........................ 
28 Comuna Felnac reprezentata prin ............ .(cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Felnac nr..../........................ 
29 Orasul Ineu reprezentata prin ...................... (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Ineu nr..../........................ 
30 Comuna Cermei reprezentata prin .............. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Cermei nr..../........................ 
31 Comuna Covasant reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Covasant nr..../........................ 
32 Comuna Ghioroc reprezentata prin .............. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Ghioroc nr..../........................ 
33 Comuna Paulis reprezentata prin ............... (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Paulis nr..../........................ 
34 Comuna Savarsin reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Savarsin nr..../........................ 
35 Comuna Siria reprezentata prin ................. (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Siria nr..../........................ 
36 Comuna Zarand reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local  Zarand nr..../........................ 
37 Comuna Seleus reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Seleus nr..../........................ -------------------------------------------------- 
38 Comuna Apateu reprezentata prin ............ (cu datele personale ale reprezentantului) in temeiul 
Hotararii Consilului Local Apateu nr..../........................ ---------------------------------------- 
CAP. III Capitalul social şi acţiunile -------------------------------------------------------- 
---- ART. 7 Capitalul social --------------------------------------------------------------------- 
----(1)  Capitalul social este în valoare totală de 9.659.000 LEI (nouă milioane sase sute cincizeci şi noua 
de mii de lei) şi este format din aport în natură în valoare de 8.974.000 LEI (opt milioane nouă sute 
şaptezeci şi patru de mii de lei) şi 685.000 LEI (sasesuteoptzecisicincidemii de lei) aport în numerar. 
Aportul în natură a fost evaluat de către Societatea Experţilor Tehnici Arad, cu sediul în Arad, Calea 
Lipovei, bloc 28, ap. 23, România, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J02/816/1996, CUI nr. 
R9081327, cont bancar nr. 2511-865.1/ROL, membră a Corpului Experţilor Tehnici din România (CET-
R) şi a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), prin elaborarea Raportului de 
Expertiză Tehnică înregistrat sub nr. 118/17.05.2005 având ca obiect reevaluarea imobilizărilor corporale 
ale Regiei Autonome de Apă şi Canal Arad şi determinarea valorii rămase actualizate şi a valorii de 
piata.------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------- 
------(2) Capitalul social este subscris şi vărsat în întregime de asociaţi, fiind împărţit in 9.659 
(nouămiisasesutecincizecişinoua) acţiuni nominative, fiecare acţiune având o valoare nominală de 1.000 
lei (unamielei) LEI ---------------------------------------------------------------------------------- 
-----ART. 9 Acţiunile ------------------------------------------------------------------------------ 
----(1) Acţiunile sunt de o egală valoare şi acordă posesorilor drepturi egale, fiecare acţiune dând dreptul 
la un vot în adunarea generală. Acţiunile sunt împărţite între acţionari după cum urmează:------------------- 
1. Acţionarul Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad, va deţine un număr de 9.000 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 9.000.000 lei reprezentând 93,18% din capitalul social  
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2. Acţionarul Municipiul Arad prin Consiliul Local Arad va deţine un număr de 200 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 200.000 lei reprezentând 2,07% din capitalul social  
3. Actionarul Orasul Curtici prin Consiliul Local Curtici va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
4. Actionarul Orasul Lipova prin Consiliul Local Lipova va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
5. Actionarul Orasul Nadlac prin Consiliul Local Nadlac va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
6. Actionarul Orasul Santana prin Consiliul Local Santana va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
7. Actionarul Orasul Pecica prin Consiliul Local Pecica va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
8. Actionarul Orasul Pancota prin Consiliul Local Pancota va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
9. Actionarul Comuna Zimandul Nou prin Consiliul Local Zimandul Nou va deţine un număr de 5 acţiuni 
a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei reprezentând 0,05% din capitalul social --------------- 
10. Actionarul Comuna Fintinele prin Consiliul Local Fintinele va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03 % din capitalul social  
11. Actionarul Comuna Livada prin Consiliul Local Livada va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
12. Actionarul Comuna Vladimirescu prin Consiliul Local Vladimirescu va deţine un număr de 12 acţiuni 
a câte 1.000 lei fiecare, în valoare totală de 12.000 lei reprezentând 0,12% din capitalul social -------------- 
13. Actionarul Comuna Sofronea prin Consiliul Local Sofronea va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
14. Actionarul Comuna Simand prin Consiliul Local Simand va deţine un număr de 5 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei reprezentând 0,05% din capitalul social  
15. Actionarul Comuna Zadareni prin Consiliul Local Zadareni va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social  
16. Actionarul Comuna Macea prin Consiliul Local Macea va deţine un număr de 7 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 7.000 lei reprezentând 0,07% din capitalul social  
17. Actionarul Comuna Iratos prin Consiliul Local Iratos va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
18. Actionarul Comuna Sagu prin Consiliul Local Sagu va deţine un număr de 1 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 1.000 lei reprezentând 0,01% din capitalul social  
19. Actionarul Comuna Olari prin Consiliul Local Olari va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social  
20. Actionarul Comuna Dezna prin Consiliul Local Dezna va deţine un număr de 1 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 1.000 lei reprezentând 0,01% din capitalul social  
21. Actionarul Comuna Gurahont prin Consiliul Local Gurahont va deţine un număr de 4 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei reprezentând 0,04% din capitalul social  
22. Actionarul Comuna Dieci prin Consiliul Local Dieci va deţine un număr de 1 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 1.000 lei reprezentând 0,01% din capitalul social  
23. Actionarul Comuna Tarnova prin Consiliul Local Tarnova va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
24. Actionarul Comuna Sicula prin Consiliul Local Sicula va deţine un număr de 4 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 4.000 lei reprezentând 0,04% din capitalul social  
25. Actionarul Comuna Sepreus prin Consiliul Local Sepreus va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
26. Actionarul Comuna Dorobanti prin Consiliul Local Dorobanti va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social ----------------------- 
27. Actionarul Comuna Zabrani prin Consiliul Local Zabrani va deţine un număr de 5 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei reprezentând 0,05% din capitalul social  
28. Actionarul Comuna Felnac prin Consiliul Local Felnac va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
29. Actionarul Orasul Ineu prin Consiliul Local Ineu va deţine un număr de 50 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 50.000 lei reprezentând 0,52% din capitalul social  
30. Actionarul Comuna Cermei prin Consiliul Local Cermei va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social  
31. Actionarul Comuna Covasint prin Consiliul Local Covasint va deţine un număr de 3 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 3.000 lei reprezentând 0,03% din capitalul social  
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32. Actionarul Comuna Ghioroc prin Consiliul Local Ghioroc va deţine un număr de 5 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 5.000 lei reprezentând 0,05% din capitalul social  
33. Actionarul Comuna Paulis prin Consiliul Local Paulis va deţine un număr de 5 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 5.000 lei reprezentând 0,05% din capitalul social  
34. Actionarul Comuna Savarsin prin Consiliul Local Savarsin va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 
1.000 lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social  
35. Actionarul Comuna Siria prin Consiliul Local Siria va deţine un număr de 10 acţiuni a câte 1.000 lei 
fiecare, în valoare totală de 10.000 lei reprezentând 0,10% din capitalul social  
36. Actionarul Comuna Zarand prin Consiliul Local Zarand va deţine un număr de 2 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 2.000 lei reprezentând 0,02% din capitalul social  
37. Actionarul Comuna Seleus prin Consiliul Local Seleus va deţine un număr de 4 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei reprezentând 0,04% din capitalul social  
38. Actionarul Comuna Apateu prin Consiliul Local Apateu va deţine un număr de 4 acţiuni a câte 1.000 
lei fiecare, în valoare totală de 4.000 lei reprezentând 0,04% din capitalul social  
Prezentul Act aditional completeaza Actul constitutiv al societatii si face parte integranta din acesta.------- 
---------Redactat de d-na Mihuta Maria Ecaterina, consilier juridic al COMPANIEI DE APA ARAD SA-- 
---------Prezentul act aditional a fost semnat in 8 exemplare originale in limba romana, azi  
Semnaturile  reprezentantilor actionarilor 
GIURGELEA IONEL  

MECHES STEFAN MIRCEA 

NASUI ADRIAN  

COSTIN IONEL  

BOLONI GYORGY  

PÎNCOTAN IOAN MONEL 

ANIŢEI NICOLAE MIHAIL  

JURCA  MARIUS  FLORIN  

ENACHE VIOREL  

ŞPROCH SORIN IVAN 

ANTAL PETRU 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R 

Bruno BIRINGER Doina PAUL 
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ROMÂNIA PROIECT Avizat 
JUDEŢUL ARAD  S E C R E T A R  
MUNICIPIUL ARAD  Doina Paul 
CONSILIUL LOCAL   

 
H O T Ă R Â R E A  nr.___ 
din _______________2009 

privind aprobarea participării municipiului Arad prin Consiliul Local Arad cu aport în numerar   la 
majorarea capitalului  social al operatorului regional  SC Compania de Apă 

Arad SA 
 

 
    Consiliul Local al Municipiului Arad, 
 Având în vedere: 

- iniţiativa Primarului municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu 
nr.__________/____________; 

- raportul Serviciului Edilitar din cadrul Primăriei Municipiului Arad,  înregistrat cu 
nr.____________/T3/_____________; 

- rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad; 
- prevederile legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, modificările şi completările 

ulterioare; 
 -prevederile  art. 2 lit. g^1 din Legea  nr.51/2006 privind  serviciile  comunitare de utilităţi publice 
 -prevederile Legii nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 -prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 -adresa nr. 7.381/22.06.2009 a Consiliului Judeţean Arad  adresată Ministerului Finanţelor Publice; 
 -adresa nr. 92.240/08.07 2009 a Ministerului Finanţelor Publice; 
 -adresa nr. 79.923/03.07.2009 a Ministerului Administraţiei şi Internelor - Direcţia pentru Servicii de 
Interes General, Investiţii şi Dezvoltare Locală; 
 -adresa nr. 85281/06.07.2009 a Ministerului Mediului - Direcţia Generală pentru Managementul 
Instrumentelor Structurale; 
 -raportul de specialitate nr. 37.075/22.06.2009 al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei 
Municipiului Arad; 
 În temeiul art. 17, art.36 alin. 2lit.a. şi  alin. 3 lit. c. precum şi art.  45 alin. 3 din   Legea nr. 215/2001, 
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  adoptă prezenta  

 
H O T ĂRÂRE   

 
 Art.1 (1) Se aprobă participarea Municipiului Arad la înfiinţarea Operatorului Regional, SC 
Compania de Apă Arad SA, în considerarea calităţii de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă – Canalizare Judeţul Arad. 
                      (2)  Operatorul Regional este SC  Compania de Apă Arad SA condiţionat de modificarea 
corespunzătoare a actului constitutiv. 
 Art. 2 - Se aprobă  participarea Municipiului Arad cu un aport în numerar la  capitalul  social al 
operatorului regional SC Compania de Apă Arad  SA în valoare de 200.000 lei, reprezentând  un număr  de 
200  acţiuni, având o valoare de 1.000 lei/acţiune, echivalentul a  2,07% din capitalul social.  
 Art. 3 –Se numeşte  reprezentantul   Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor 
operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA : 
 1.______________________ 
 Art. 4  (1) Se suplimentează cu suma de 200.000 lei prevederile bugetare de la capitolul 70.02  
” Locuinţe, servicii şi dezvoltarea publică ”, art.72.01 - Active financiare, alineat 72.01.01 „Participare la 
capitalul social al societăţilor comerciale ” şi se diminuează cu aceeaşi sumă rezerva bugetară. 
                        (2) Se mandatează  Primarul Municipiului Arad să introducă, prin dispoziţie, modificările 
corespunzătoare în structura bugetului local.  
  Art.5 - Se împuterniceşte  reprezentantul  Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor  să 
semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Arad Actul Adiţional nr.6/2009 la Actul 
Constitutiv al operatorului regional  SC Compania de Apă Arad SA , prezentat în anexa care face  parte 
integrantă la prezenta hotărâre. 
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 Art.6  Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Primarului Municipiului Arad vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică celor interesaţi prin grija Serviciului Administraţie Publică 
Locală.       
 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                          SECRETAR 

    Portaru  Elena /Portaru Elena                                                                                                                                  Cod:PMA-S1-
01
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PRIMARUL  MUNICIPIULUI ARAD 
Nr. _______din ___________ 

 
 
 Primarul Municipiului Arad, 

Având în vedere : 
- hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 18/31.01.2008 privind asocierea ca 

membru activ al Municipiului Arad în cadrul „ Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Canalizare Judeţul Arad ; 

- hotărârea nr. 4/29.05.2009 a Adunării Generale a Acţionarilor a SC compania de Apă  
Arad SA ;  

- prevederile  Statutului şi a Actului Constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă –Canalizare  Judeţul Arad;  
 - prevederile  Legii nr.51/2006 privind  serviciile  comunitare de utilităţi publice 
 - prevederile Legii nr. 241/2006, legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 
 În temeiul prevederilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, 
republicată şi ale art. 37 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 137/2008, îmi exprim iniţiativa de promovare a 
unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: „aprobarea participării municipiului Arad prin 
Consiliul Local Arad cu aport în numerar   la majorarea capitalului  social al operatorului 
regional  SC Compania de Apă Arad SA” ,  în susţinerea căruia formulez următoarea: 

 
 

                                       EXPUNERE DE MOTIVE 
 
         
 În prezent Judeţul Arad beneficiază de Asistenţă tehnică în vederea pregătirii aplicaţiei de 
finanţare  din Fonduri de coeziune. Finanţarea acestor cheltuieli se face din împrumuturi 
contractate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  
 Pentru includerea în program  autorităţile publice locale au avut obligaţia de a se constitui 
în Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Apă - canal  şi de a asigura prestarea serviciilor de 
către un operator regional. Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a fost constituită la 
21.02.2008 iar Compania de Apă a fost transformată în operator regional prin Hotărârea 
Adunării Generale a Asociaţilor  nr. 6/18.08.2008. 
Capitalul iniţial al Companiei de Apă  s-a constituit din patrimoniul privat al fostei regii 
autonome de apă canal în valoare de 8.974.000 lei , care constituie aportul în natură al 
Consiliului Judeţean Arad la capitalul social iar diferenţa până la 9.274.000 lei o constituie 
aportul în numerar al  celorlalţi 6 acţionari , de 50.000 lei fiecare.  
 Urmare a aportului în numerar al unităţilor administrativ teritoriale ce fac parte din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal  capitalul social creşte cu 385.000 lei 
ajungând la 9.659.000 lei. 
 Prin aportul  în numerar cu suma de  200.000 lei la capitalul social  Municipiul Arad 
devine acţionar la SC Compania de Apă Arad SA  impunându-se astfel desemnarea unui 
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad  în Adunarea Generală a Acţionarilor 
operatorului regional SC Compania de Apă Arad SA.. 

Faţă de cele de mai sus, 
PROPUN 

 
 Aprobarea participării  Municipiului Arad prin Consiliul Local Arad cu un aport în 
numerar la majorarea capitalului  social al operatorului regional SC Compania de Apă Arad  SA 
în valoare de 200.000 lei, reprezentând  un număr  de 200  acţiuni, având o valoare de 1.000 
lei/acţiune, echivalentul a  2,07% din capitalul social.  

 
PRIMAR 

ing. Gheorghe Falcă 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Serviciul Edilitar 
Nr. ___________/T3/_____________ 

 
            RAPORT 

                                           al compartimentului de specialitate 
 

Referitor la :  expunerea de motive înregistrată cu nr. ___________ din 
______2009 a d-lui  Gheorghe Falcă,  primarul municipiului Arad; 
 
        Obiect: propunerea de aprobare a participării municipiului Arad prin Consiliul Local 
Arad cu aport în numerar  la majorarea capitalului  social al operatorului regional  SC 
Compania de Apă Arad SA”  . 
  
 Prin  Hotărârea  nr.122/2005 Consiliul Judeţean Arad a aprobat transformarea 
Regiei Autonome Apă-Canal Ara în societate pe acţiuni. 
 Capitalul iniţial al Companiei de Apă  s-a constituit din patrimoniul privat al fostei 
regii autonome de apă canal în valoare de 8.974.000 lei , care constituie aportul în 
natură al Consiliului Judeţean Arad la capitalul social, şi din aportul în numerar  ai 
celorlalţi 6 acţionari , de 50.000 lei fiecare. 
 Urmare a aportului în numerar al unităţilor administrativ teritoriale ce fac parte din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal  capitalul social creşte cu 385.000 
lei ajungând la 9.659.000 lei. 
 În prezent Judeţul Arad beneficiază de Asistenţă tehnică în vederea pregătirii 
aplicaţiei de finanţare  din Fonduri de coeziune.  Finanţarea acestor cheltuieli se face 
din împrumuturi contractate de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile.  
 Pentru includerea în program  autorităţile publice locale au avut obligaţia de a se 
constitui în Asociaţia de Dezvoltare intercomunitară Apă - canal  şi de a asigura 
prestarea serviciilor de către un operator regional. Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară a fost constituită la 21.02.2008 iar Compania de Apă a fost 
transformată în operator regional prin Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor  nr. 
6/18.08.2008. 
 Prin derogare de la art.30 alin.8 din Legea nr.51/2006 a serviciilor de utilităţi 
publice, conform prevederilor art.21, alin.1, lit. a  Legea nr.241/2006 a legii  serviciului 
de alimentare cu apă şi de canalizare, contractul  de delegare de gestiune a serviciului 
de alimentare cu apă şi canalizare, inclusiv concesionarea bunurilor care fac parte din 
infrastructura  tehnico-edilitară  aferentă acestuia se atribuie direct operatorilor regionali 
înfiinţaţi de unităţile administrativ teritoriale membre ale unei asociaţii de dezvoltare 
intercomunitară  de apă canal. 
 Conform prevederilor art.2 lit.g din legea nr. 51/2006 cu modificările şi 
completările ulterioare prin operator regional se înţelege o societate comercială cu 
capital social integral al unităţilor administrativ-teritoriale membre ale unei asociaţii de 
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, înfiinţată 
în baza hotărârilor autorităţilor deliberative ale acestora; operatorul regional asigură atât 
gestiunea propriu-zisă a serviciului/activităţii de utilităţi publice pe raza de competenţă a 
unităţilor administrativ-teritoriale asociate, inclusiv administrarea, funcţionarea şi 
exploatarea sistemelor de utilităţi publice aferente acestora, cât şi implementarea 
programelor de investiţii publice de interes zonal sau regional realizate în comun în 
cadrul asociaţiei, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau, după caz, dezvoltării 
infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestor servicii/activităţi;  Operatorul regional 
se înfiinţează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile 
comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza hotărârilor 
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adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale asociate, 
inclusiv prin modificarea actelor constitutive ale operatorilor existenţi, subordonaţi 
autorităţilor administraţiei publice locale;  
 Operatorul regional este asimilat organismelor prestatoare de servicii publice 
prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a 
instrumentelor structurale, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, 
inclusiv din Fondul naţional de dezvoltare în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea 
instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 249/2007; 
 Prin aportul  în numerar de 200.000 lei Municipiul Arad devine acţionar la SC 
Compania de Apă Arad SA  impunându-se astfel mandatarea unui reprezentant în 
Adunarea Generală a Acţionarilor. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, 

 
 

PROPUNEM 
 

 1. Aprobarea participării  Municipiului Arad prin Consiliul Local Arad cu un aport 
în numerar la majorarea capitalului  social al operatorului regional SC Compania de Apă 
Arad  SA în valoare de 200.000 lei, reprezentând  un număr  de 200  acţiuni, având o 
valoare de 1.000 lei/acţiune, echivalentul a  2,07% din capitalul social.  

2. Desemnarea şi împuternicirea  unui reprezentant al Consiliului Local al 
Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acţionarilor a operatorului regional SC 
Compania de Apă Arad SA să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al 
Municipiului Arad modificarea Actului Constitutiv al SC Compania de Apă Arad SA prin 
Act Adiţional  
 
 
 
 DIRECTOR  EXECUTIV,                                                              ŞEF SERVICIU, 
              Răzvan Popa                                                                              Elena Portaru  
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