
R O M Â N I A                                                                                                                PROIECT 
JUDEŢUL TIMIŞ 
ORAŞUL DETA 
CONSILIUL LOCAL                                                                                              Avizat pentru legalitate
                                                                                                                                         SECRETAR

H O T Ă R Â R E A
                                                                                              
                         privind aprobarea Programului de investiţii al  S.C. “AQUATIM” S.A pentru 
                         anul  2016  în oraşul Deta, cu finanţare din sursele proprii ale societăţii.

              Consiliul local al oraşului Deta, Judeţul Timiş ;
              Având în vedere referatul nr. 864/2016 al Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea  
executării lucrărilor şi administrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta, prin care se propune aprobarea 
Programului de investiţii al S.C. “AQUATIM” S.A pentru anul 2016 în oraşul Deta, cu finanţare din sursele 
proprii ale societăţii, expunerea de motive a Primarului oraşului Deta, precum şi rapoartele de avizare ale 
Comisiei Urbanism şi Comisiei Economice ;
              În conformitate cu art. 10 alin. (1) litera “b” şi art. 12 alin.(1), litera “a” din Legea nr. 241/2006 a  
serviciului  public  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  art.18,  alin.(15)  din  contractul  de  delegare  al  
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare din oraşul Deta şi art. 36 (2) litera “b” şi (4) litera “d” 
din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
              În temeiul art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu  
modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE :

              Art.1. Se aprobă Programul de investiţii al S.C. “AQUATIM” S.A pentru anul 2016 în oraşul  
Deta, cu finanţare din sursele proprii ale societăţii, după cum urmează:

                   -Investiţii noi din care:
               Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţilor administrativ teritoriale:
               -Lucrări intervenţie, reabilitare şi extindere reţele apă şi branşamente apă oraşul Deta   – 30.000 lei;
               -Lucrări intervenţie, reabilitare şi extindere reţea canal şi racorduri canal în oraşul Deta – 10.000 lei;
               -Sucursala Deta: Lucrări conexe pentru asigurarea condiţiilor de execuţie modernizare sisteme de 
alimentare cu apă şi canalizare (corelat cu alte lucrări în curs de execuţie) în oraşul Deta              – 50.000 lei;
              -Total investiţii din surse proprii                                                                                       – 90.000 lei.

              Art.2. Prezenta hotărâre se comunică :
                        - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş ;
                        - Primarului Oraşului Deta ;
                        - Compartimentului Administraţie publică, secretariat al Primăriei oraşului Deta ;
                        - Serviciului Urbanism, amenajarea teritoriului, autorizarea executării lucrărilor şi admi-
nistrarea patrimoniului al Primăriei oraşului Deta ;
                        - S.C. “AQUATIM” S.A.

I N I Ţ I A T O R,
Primarul oraşului Deta.


