
       H O T Ă R Â R E A  NR. 30/2009* 
privind novaŃia Contractului de Concesiune cu Contractul de Delegare  

a Serviciului Public de Alimentare cu Apa şi  de Canalizare 
   
 

Consiliul local al municipiului Brad, judeŃul Hunedoara. 
Având în vedere EXPUNEREA DE MOTIVE a primarului municipiului Brad prin care se 

propune aprobarea novaŃiei Contractului de Concesiune cu Contractul de Delegare a Serviciului 
Public de Alimentare cu Apa si  de Canalizare . 
            În conformitate cu prevederile art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 
de utilităŃi publice, ale art. 17, art. 18 al. (2) şi  articolelor 20 - 24 din Legea nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art. 1128 -1137 din Codul civil. 
             łinând cont de Statutul actualizat al AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară „Aqua Prest 
Hunedoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/22.08.2008 
             În temeiul art. 36 alin. 2 lit. ,,d” şi alin. 6 lit. ,,a” pct. 14, precum şi art. 45 al. 3 din Legea nr. 
215/2001 a administraŃiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare. 
 

H O T Ă R Ă Ş T E 
 

Art. 1 - Aprobă novaŃia Contractului de Concesiune  încheiat între Consiliul Local Brad, pe 
de o parte în calitate de Concedent, şi S.C. Apa Prod S.A., pe de altă parte în calitate de 
Concesionar, care se înlocuieşte cu Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare ce va fi semnat de Autoritatea Delegantă ADI ,,Aqua Prest 
Hunedoara” şi Operatorul Regional S.C. Apa Prod SA, pe de altă parte, începând cu data intrării în 
vigoare a acestui Contract unic de delegare a gestiunii, care cuprinde modificările necesare pentru 
aprobarea proiectului ce vizează finanŃarea din Fondul de Coeziune, Contract anexat în Anexa 1 la 
prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Se acordă mandat AsociaŃiei de dezvoltare intercomunitară „Aqua Prest 
Hunedoara”, cu sediul în Deva, Calea Zarandului nr. 43,  înscrisă în Registrul asociaŃiilor şi 
fundaŃiilor de la grefa judecătoriei Deva cu nr. 24/a/7/10/2008 al cărei membru este municipiul Brad, 
să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare, prin Preşedintele AsociaŃiei, în numele şi pe seama municipiului Brad. 

Art. 3 -  Se împuterniceşte domnul Florin Cazacu primarul municipiului Brad să semneze 
actul adiŃional la Contractul de concesiune în forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre, prin care se novează acest contract cu Contractul unic de delegare a gestiunii, 
conform art. 1 din prezenta hotărâre. 

Art. 4 -  Prezenta hotărâre se comunică: 
- InstituŃiei Prefectului JudeŃului Hunedoara,  
- Primarului municipiului Brad, 
- CONSILIUL JUDEłEAN HUNEDOARA 

 - A.D.I. AQUA PREST HUNEDOARA 
  
BRAD, 27.03.2009 
 
 PREŞEDINTE  DE ŞEDINłĂ                                              
 Ciur Gheorghe                                             Contrasemnează 
             SECRETAR  
                         Epure Agnes 
 
* sistemul de vot : deschis    
cvorumul obŃinut:  17 voturi ,,pentru”   

 


