ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
MUNICIPIUL ORADEA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Oradea către S.C.
Compania de Apă Oradea S.A.
Analizând raportul de specialitate nr.64.762 din 24 iunie 2009, întocmit de Direcţia Economică - Serviciul
Evidenţă Patrimoniu. Delegări de Gestiune prin care s-a propus :
- Aprobarea delegării gestiunii, prin atribuirea directă a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al
Municipiului ORADEA, către S.C. Compania de Apă Oradea S.A
- Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
(„Contractul de Delegare”), ce se va semna între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară („APAREGIO”)
în numele şi pe seama Municipiului Oradea, pe de o parte şi S.C. Compania de Apă Oradea S.A, pe de
altă parte.
- Împuternicirea dlui Ilie Bolojan, în calitate de Primar al Municipiului Oradea pentru avizarea prin semnătură
Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
- Aprobarea indicatorilor tehnico-economici din programul de investiţii „Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată în Judeţul Bihor” din faza Studiu de fezabilitate pentru unităţile
administrativ teritoriale Oradea, Beiuş, Tinca, Biharia, Sântandrei, Girişu de Criş, Nojorid şi Oşorhei
- Acordarea mandatului Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO” pentru a semna Contractul
de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului Oradea.
- Împuternicirea dlui Primar Ilie Bolojan, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară
„APAREGIO”, pentru a semna Contractul de Delegare, precum şi orice alte documente necesare
depunerii aplicaţiei pt. accesarea fondurilor prin POS-MEDIU-Fondul de Coeziune.
Având în vedere:
• Expunerea de motive formulată prin Programul Operaţional Sectorial - Mediu;
• prevederile art. 10, art. 30 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
• prevederile art. 17, art.18, alin 2, art 21-24, aer. 41, alin 1, din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare,
• Statutul asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Aparegio” aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr 1003
din data de 20.12.2007
• Prevederile art. 36 alin.2 lit.a), d), alin 3 lit c), alin.6, lit. a), pct. 14 şi art. 45 alin 3 din Legea 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă delegarea gestiunii, prin atribuirea directă a serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare al Municipiului ORADEA, către S.C. Compania de Apă Oradea S.A., cu sediul în str. Duiliu Zamfirescu
nr.3, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor, cu nr. 14/1990.
Art.2. (1) - Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare („Contractul de Delegare”), în forma prevăzută în Anexa 1 la prezenta hotărâre, ce se va semna între
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară („APAREGIO”) în numele şi pe seama Municipiului Oradea, pe de o parte şi
S.C. Compania de Apă Oradea S.A, pe de altă parte.
(2) – Se împuterniceşte dl. Ilie Bolojan, în calitate de Primar al Municipiului Oradea să avizeze prin
semnătură Contractul de Delegare a Gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.3 – (1) Se acordă mandat Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „APAREGIO”, cu sediul în
Sânmartin, nr.105, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Oradea cu nr.14/2008,

pentru a semna Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama Municipiului
Oradea.
(2) Se împuterniceşte dl. Primar Ilie Bolojan, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară „APAREGIO”, pentru a semna Contractul de Delegare, precum şi orice alte documente necesare
depunerii aplicaţiei pt. accesarea fondurilor prin POS-MEDIU-Fondul de Coeziune.
Art.4 - Cu ducere la îndeplinire a prezentei se încredinţează:
- primarul Municipiului Oradea
- Asociaţia de dezvoltare intercomunitară APAREGIO.
- SC Compania de Apă Oradea SA
Art.5 - Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Direcţia Economică
- Direcţia Juridică
- Instituţia Prefectului Judeţului Bihor,
- SC Compania de Apă Oradea SA
- Asociaţia APAREGIO, prin grija Direcţiei Economice,
- Zona Metropolitană Oradea,
- Se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Bihor.
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