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H O T Ă R Â R E 
 

privind aprobarea  Planului de Investitii  pe anul 2009 pe domeniul public al  orasului 

Santana concesionat Companiei de Apa Arad S.A 
 

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SANTANA, 
Având în vedere : 

      -    Referat de specialitate , Giurgiu Adriana – referent contabil 
 Adresa nr. 2161/2009 a S.C. Companiei de Apa Arad S.A. 
 Prevederile art. 10 din O.U.G. nr. 198/22.12.2005 privind constituirea , alimentarea si 

utilizarea Fondului de intretinere , inlocuire si dezvoltare 
 Prevederile art. 31 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice, 

aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004 cu modificarile 

si completarile ulterioare; 
 Prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 113/2004 privind contractarea imprumuturilor externe 

de la institutii financiare internationale pentru Programul de reabilitare a infrastructurii 
din orasele mici si mijlocii ( SAMTID), aprobata prin Legea nr. 23/2005; 

 Prevederile art. 26 , lit. h., din O.G. nr. 32/2002 privind organizarea si functionarea 
serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

 Prevederile H.G. nr. 1353/2003 pentru aprobarea Regulamentului cadru si a  
Contractului de  cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si 
de canalizare; 

 Prevederile H.G. nr. 1591/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si 
functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare; 

 Prevederile Hotararii Consiliului Judetean Arad nr. 122/03.06.2005 privind reorganizarea 
R.A. Apa – Canal Arad si asocierea cu orasele Pancota, Curtici, Lipova, Santana, Nadlac 
si Pecica in vederea constituirii operatorului regional .S.C. COMPANIA DE APA S.A. 
ARAD , precum si prevederile H.C.L. Santana nr. 168/2005  privind participarea orasului 
Santana                   la constituirea operatorului regional S.C. COMPANIA  DE APA S.A. 
ARAD; 

 H.C.L.nr. 21/2006 privind aprobarea unor masuri in legatura cu participarea orasului 
Santana ca actionar in S.C. COMPANIA DE APA S.A. ARAD; 

 Prevederile art. 36,  alin. 2 , lit.  a.alin. 3 lit. c,alin. 9   din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală , republicata cu modificarile si completarile ulterioare 

 În temeiul art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală , republicata , cu 

modificarile si completarile ulterioare 
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H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art. 1 Se aproba Planul de Investitii pe anul 2009 pe domeniul public al orasului Santana  

concesionat Companiei de Apa Arad S.A. , pentru suma de 96.000 lei , investitii care se realizeaza 

din fonduri I.I.D., potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 Art. 2  Sumele se suporta din disponibilul Fondului de Intretinere Inlocuire si Dezvoltare 

constituit la 31.12.2008 conform O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea , alimentarea si utilizarea 

Fondului de Intretinere , Inlocuire si Dezvoltare . 

 Art. 3  Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul orasului 

Santana ,domnul Enache Viorel . 

 Art. 4 Prezenta  se comunică cu: 

- Instituția Prefectului – Județul Arad,Serviciul juridic și contencios administrativ; 

- Primarul orasului Santana , 

- C.A.A., 

- Persoane fizice si juridice prin afisaj. 

 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Muresan Maftei 
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