
 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR 

 

HOTĂRÂREA NR. 6 / 29.05.2019 

privind aprobarea Plan de investitii pentru anul 2019 al Companiei de Apa Arad SA 

 

Având in vedere: 

- Ordonanţa nr. 26/2013 actualizata; 

- Legea Bugetului de Stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019 

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal 

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice actualizata 

- Ordonanţa nr. 64/2001 actualizata privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi 

societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome 

- Acord de Imprumut Subsidiar nr.328/27.06.2017 incheiat intre Ministerul Finantelor Publice, Ministerul 

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si M.A.I si orasele Curtici,Lipova, Nadlac, Pancota, Pecica si Santana 

reprezentate de Consiliul Judetean Arad  

- Contractul de imprumut semnat intre Compania de Apa Arad si BCR Arad  

- Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 198/2005 actualizata; 

- Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii Bugetului de Venituri si Cheltuieli precum si 

Anexelor de Fundamentare a acestuia;  

-  Hotărârea Consiliului de Administratie nr. 29/24.04.2019 prin care se avizeaza Bugetul de venituri şi cheltuieli al 

Companiei de Apă Arad SA; 

-  analiza si dezbaterile sedintei din data de 29.05.2019; 

-  voturile exprimate de catre actionari. 

 

H O T Ă R Ă S T E 

Art.1 Se aprobă Planul de Investiţii pe anul 2019, care se realizează din fonduri IID, in următoarele conditii: 

• Anexa 1 – Lucrări de investiţii, executate în regie proprie si antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al 

Consiliului Judetean concesionat Companiei de Apa Arad SA, în valoare estimata de 2.390.000 lei exclusiv T.V.A. 

• Anexa 2 – Lucrări de investiţii, executate în regie proprie si antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al 

Consiliului Local Arad, concesionat Companiei de Apa Arad SA, în valoare estimată de 495.000 lei exclusiv T.V.A. 

• Anexa 3 – Lucrări de reparaţii, executate în regie proprie pe domeniul privat al Companiei de Apă Arad SA, care se 

realizează din SURSE PROPRII, în valoare estimată de 80.000 lei exclusiv T.V.A 

• Anexa 3.1 + 4 + 4.1 – Lucrari de investiţii, echipamente, utilaje, pe domeniul privat al Companiei de Apă Arad SA, 

care se realizează din SURSE PROPRII, executate în antrepriză şi regie proprie, în valoare estimata de 3.347.502 lei 

exclusiv T.V.A 

• Anexa 5 – Lucrări de investiţii, executate în regie proprie, din fondul IID surse proprii Tip 6, în valoare estimata de 

315.000 lei exclusiv T.V.A. 

• Anexa 6 – Lucrări de investiţii, executate în regie proprie si antrepriză, din fondul IID pe domeniul public al 

Unităţilor Administrativ Teritoriale, concesionate Companiei de Apa Arad SA, în valoare totală, estimată de 140.000 

lei exclusiv T.V.A. 

 
Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Secretariatul Consiliului de Administraţie care o va 

transmite celor interesaţi. 

 

 

 

 

 


