
ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: public@primariarecas.ro

 Web: www.primariarecas.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu

Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea cofinanţării proiectului
„Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  privind  aprobarea asocierii

Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul
Județean Timiș în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”; 

 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  9.816  /
23.06.2017;

 referatul  nr.  9.817  /  23.06.2017  întocmit  de  inspectorul  de  specialitate  și  vizat  de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-Canal  Timiş  nr.  240  /
22.06.2017, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub nr. 9.775 / 22.06.2017; 

 prevederile  Contractului  de  finanţare  nr.  16  /  30.12.2016  a  proiectului  “Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
în judeţul Timiş”,

 prevederile art. 8 alin. (3) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 51/2006,
privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) și lit. g) și art. 37 din Legea nr. 241/2006, privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, rerepublicată;

 prevederile  art.  35  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  art.  14  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administrația  publică  locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), precum și
art.  45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

      
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se aprobă asocierea orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu
Județul  Timis prin Consiliul  Județean Timiș în  vederea cofinanţării  proiectului  „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş”.

Art.  2. –  Se  aprobă  cofinantarea  proiectului  „Fazarea  proiectului  Extinderea  şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în procent de
5% din valoarea totală a proiectului.



Art.  3. –  Se  aproba  contractul  de  asociere  pentru  cofinantarea  proiectului  „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se împuternicește Primarul Orașului Recaș, domnul Pavel Teodor, să semneze
contractul de asociere prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.  5. –  Sumele  necesare  cofinanţării  vor  fi  cuprinse  în  bugetul  Orașului  Recaș  pe
perioada 2017 – 2019, aferentă implementării proiectului.

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului
Recaş și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Dezvoltare și Situații de Urgență din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare pe site-ul instituției și mass-media locală.   

                 Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează
                       Consilier local                                                 Secretar oraș
                   Constantin CARCEA                                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 27.06.2017
Nr. 214
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 13
Nr. de mandate: 15
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. 214 / 27.06.2017

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din ______________________

Preambul
          Având în vedere HCJT nr.103/27.09.2010 privind  aprobarea cofinanţării Proiectului
“Extinderea  şi  modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  judeţul
Timiş”.
         Având în vedere că acest proiect a fost început iniţial şi finanţat în principal pe
programul  POS  Mediu  2007-2013  şi  se  va  continua  implementarea  fazei  a  II-a  pe
programele POIM, fiind necesară cofinanţarea autorităţilor publice şi pentru această etapă
din implementarea proiectului;
        În temeiul  HCL Recaș nr. 214 / 27.06.2017,  privind aprobarea asocierii Orașului
Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș
în  vederea  cofinanţării  proiectului  „Fazarea  proiectului  Extinderea  şi  modernizarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”;
         În  baza Secţiunii  1  –Condiţii  speciale,  art.1  pct.8  din  contractul  de  finanţare
nr.16/30.12.2016 privind Fazarea proiectului,  Extinderea şi  modernizarea sistemului  de
alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş însuşit prin semnătură de ADI Apă-Canal
Timiş în calitate de mandatar al unităţilor administativ-teritoriale, conform statutului;
          În temeiul art.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

         s-a încheiat prezentul acord de asociere, între:

 ART.1  PĂRŢILE
1.Judeţul Timiş, cu sediul în Timişoara, 300034, Blv. Revoluţiei din 1989 nr.17, telefon
0256.406.300,  fax  0256.406.424,  cod  fiscal  4358029,  cont  nr.
RO89TREZ24A510103560102X,RO73TREZ24A510103560101X,RO08TREZ24A5101035
60103X,   deschise  la  Trezoreria  Timişoara  reprezentată  prin  Preşedinte  Călin–Ionel
DOBRA în calitate de împuternicit în acest scop prin HCJT nr. _________/____________

2.Oraşul RECAȘ prin Consiliul Local al oraşului Recaș, cu sediul în Recaș, str. Calea
Timișoarei nr. 86, telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, cod fiscal 2512589, cont nr.
RO89TREZ24A510103560102X,RO73TREZ24A510103560101X,RO08TREZ24A5101035
60103X,  deschise la Trezoreria Timişoara, reprezentat prin Primar Ing. Teodor PAVEL

 ART.2 OBIECTUL ACORDULUI 
             Obiectul acordului îl  constituie asocierea în vederea cofinanţării  proiectului
”Fazarea  proiectului,  Extinderea  şi   modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi
canalizare în Judeţul Timiş;”pentru localităţile Buziaş, Jimbolia, Recaş, Deta şi Sânmihaiu
Român 



ART.3 VALOAREA COFINANŢĂRII
      (1) Părţile  se  obligă  să  asigure  cofinanţarea  proiectului  ”Fazarea  proiectului,
Extinderea şi   modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  Judeţul
Timiş” cu suma totală de ____________
Suma va fi utilizată pentru continuarea investiţiilor pentru sistemele de apă şi canalizare în
localităţile Buziaş, Jimbolia, Recaş, Deta şi Sânmihaiu Român, începute în perioada 2007-
2013 pe programul POS Mediu şi nefinalizate până la finalul anului 2015.
     (2) Cofinanţarea pusă la dispoziţia proiectului de părţile semnatare ale prezentului
acord este următoarea:
          - Judeţul Timiş cu suma de _______________lei
          - Oraşul Recaș cu suma de 166.686 lei.
          

ART.4  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
a) Părţile confirmă includerea în bugetul propriu a sumelor la care s-a obligat şi se

angajează ca utilizarea lor  să se facă conform scopului şi în cuantumul prevăzut
în prezentul acord.

b) Părţile se obligă să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor
aspectelor privind evoluţia proiectului.

c) Părţile se obligă să colaboreze în legătură cu proiectul cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Timiş în calitatea sa de mandatar al tuturor localităţilor
din Judeţul Timiş implicate în acest proiect, care include şi unităţile administrativ-
teritoriale semnatare ale prezentului acord.

d) Colaborarea va ţine cont de rolul ADI în cadrul proiectului şi de calitatea sa de
semnatar  al  contractului  de  finanţare  nr.16/30.12.2016  aferent  continuării
Proiectului pe Programul POIM.

e) Părţile  se  obligă să asigure colaborarea cu  SC Aquatim SA în  calitatea  sa de
entitate care asigură implementarea proiectului pentru localităţile din Judeţul Timiş.

f) Părţile se obligă să urmărească ca investiţiile realizate în cadrul proiectului să intre
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

ART.5 DURATA ACORDULUI
  Durata acordului  începe la data semnării prezentului acord şi încetează la data la
care contractul de finanţare a proiectului îşi încetează valabilitatea. 

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la
extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

ART.6 LITIGII
(1) Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea acordului, se vor rezolva de

către părţi pe cale amiabilă.
(2) În situaţia în care diferendele între părţi  nu pot fi  rezolvate pe cale amiabilă, orice

litigiu  decurgând  din  sau  în  legătură  cu  acest  acord,  inclusiv  cele  referitoare  la
validitatea,  interpretarea,  executarea  ori  desfiinţarea  lui,  se  va  soluţiona  de  către
instanţele de judecată competente.

 ART.7 FORŢA MAJORĂ
(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
(2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

acord, pe toată perioada în care acesta acţionează.
(3) Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.



(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai
mare de 6 luni, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra continuării sau rezilierii
acordului.

  ART.8 DISPOZIŢII FINALE 
          Prezenta asociere nu dă naştere unei unităţi juridice distincte de părţile semnatare.

  ART. 9 – Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, câte 2 (două) exemplare
originale pentru fiecare parte. 

JUDEŢUL TIMIŞ                 ORAŞUL RECAȘ 

PREŞEDINTE,        PRIMAR,

       Ing. Teodor PAVEL

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS,

DIRECTOR ECONOMIC, 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ APĂ, CANAL TIMIŞ

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ 

                 Preşedinte de şedinţă                                     Contrasemnează
                       Consilier local                                                 Secretar oraș
                   Constantin CARCEA                                      Jr. Cătălina MOLDOVAN 



ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  RECAŞ

Calea  Timişoarei nr. 86
Tel: 0040-356-177.278

Fax: 0040-356-177.279
E-mail: public@primariarecas.ro

 Web: www.primariarecas.ro

INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea asocierii Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu

Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea cofinanţării proiectului
„Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de 

alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

Consiliul Local al Oraşului Recaş, Judeţul Timiş,

Având în vedere:
 expunerea  de  motive  a  primarului  orașului  Recaș,  înregistrată  sub  nr.  9.816  /

23.06.2017 privind  aprobarea  asocierii  Orașului  Recaș  prin  Consiliul  Local  al
Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în vederea cofinanţării
proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”;

 referatul  nr.  9.817  /  23.06.2017  întocmit  de  inspectorul  de  spcialitate  și  vizat  de
Serviciul Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș; 

 adresa  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă-Canal  Timiş  nr.  240  /
22.06.2017, înregistrată la Primăria Orașului Recaș sub nr. 9.775 / 22.06.2017; 

 prevederile  Contractului  de  finanţare  nr.  16  /  30.12.2016  a  proiectului  “Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare
în judeţul Timiş”,

 prevederile art. 8 alin. (3) lit. c), art. 9 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea nr. 51/2006,
privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;

 prevederile art. 10 alin. (1) lit. d) și lit. g) și art. 37 din Legea nr. 241/2006, privind
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, rerepublicată;

 prevederile  art.  35  din  Legea  nr.  273/2006,  privind  finanţele  publice  locale,  cu
modificările și completările ulterioare;

 prevederile  art.  14  din  Legea  nr.  215/2001,  privind  administrația  publică  locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 prevederile art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) și lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), precum și
art.  45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, 

      
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. – Se aprobă asocierea orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu
Județul  Timis prin Consiliul  Județean Timiș în  vederea cofinanţării  proiectului  „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş”.

Art.  2. –  Se  aprobă  cofinantarea  proiectului  „Fazarea  proiectului  Extinderea  şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, în procent de
5% din valoarea totală a proiectului.



Art.  3. –  Se  aproba  contractul  de  asociere  pentru  cofinantarea  proiectului  „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 4. – Se împuternicește Primarul Orașului Recaș, domnul Pavel Teodor, să semneze
contractul de asociere prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.  5. –  Sumele  necesare  cofinanţării  vor  fi  cuprinse  în  bugetul  Orașului  Recaș  pe
perioada 2017 – 2019, aferentă implementării proiectului.

Art. 6. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul oraşului 
Recaş și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Recaş.

Art. 7. – Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Județean Timiș;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Serviciului Dezvoltare și Situații de Urgență din cadrul Primăriei orașului Recaș;
- Cetățenilor, prin afișare pe site-ul instituției și mass-media locală.   

                    PREŞEDINTE,                                                                 Vizat,
                   Consilier local       Secretar Oraș,
                  ______________                                                Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Recaș nr. ___ / 27.06.2017

ACORD DE ASOCIERE

Nr. ________ din ______________________

Preambul
          Având în vedere HCJT nr.103/27.09.2010 privind  aprobarea cofinanţării Proiectului
“Extinderea  şi  modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  judeţul
Timiş”.
         Având în vedere că acest proiect a fost început iniţial şi finanţat în principal pe
programul  POS  Mediu  2007-2013  şi  se  va  continua  implementarea  fazei  a  II-a  pe
programele POIM, fiind necesară cofinanţarea autorităţilor publice şi pentru această etapă
din implementarea proiectului;
        În temeiul  HCL Recaș nr. 214 / 27.06.2017,  privind aprobarea asocierii Orașului
Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș
în  vederea  cofinanţării  proiectului  „Fazarea  proiectului  Extinderea  şi  modernizarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”;
         În  baza Secţiunii  1  –Condiţii  speciale,  art.1  pct.8  din  contractul  de  finanţare
nr.16/30.12.2016 privind Fazarea proiectului,  Extinderea şi  modernizarea sistemului  de
alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş însuşit prin semnătură de ADI Apă-Canal
Timiş în calitate de mandatar al unităţilor administativ-teritoriale, conform statutului;
          În temeiul art.14 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

         s-a încheiat prezentul acord de asociere, între:

 ART.1  PĂRŢILE
1.Judeţul Timiş, cu sediul în Timişoara, 300034, Blv. Revoluţiei din 1989 nr.17, telefon
0256.406.300,  fax  0256.406.424,  cod  fiscal  4358029,  cont  nr.
RO89TREZ24A510103560102X,RO73TREZ24A510103560101X,RO08TREZ24A5101035
60103X,   deschise  la  Trezoreria  Timişoara  reprezentată  prin  Preşedinte  Călin–Ionel
DOBRA în calitate de împuternicit în acest scop prin HCJT nr. _________/____________

2.Oraşul RECAȘ prin Consiliul Local al oraşului Recaș, cu sediul în Recaș, str. Calea
Timișoarei nr. 86, telefon 0356/177.278, fax 0356/177.279, cod fiscal 2512589, cont nr.
___________ reprezentat prin Primar Ing. Teodor PAVEL

 ART.2 OBIECTUL ACORDULUI 
             Obiectul acordului îl  constituie asocierea în vederea cofinanţării  proiectului
”Fazarea  proiectului,  Extinderea  şi   modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi
canalizare în Judeţul Timiş;”pentru localităţile Buziaş, Jimbolia, Recaş, Deta şi Sânmihaiu
Român 



ART.3 VALOAREA COFINANŢĂRII
      (1) Părţile  se  obligă  să  asigure  cofinanţarea  proiectului  ”Fazarea  proiectului,
Extinderea şi   modernizarea  sistemului  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  Judeţul
Timiş” cu suma totală de ____________
Suma va fi utilizată pentru continuarea investiţiilor pentru sistemele de apă şi canalizare în
localităţile Buziaş, Jimbolia, Recaş, Deta şi Sânmihaiu Român, începute în perioada 2007-
2013 pe programul POS Mediu şi nefinalizate până la finalul anului 2015.
     (2) Cofinanţarea pusă la dispoziţia proiectului de părţile semnatare ale prezentului
acord este următoarea:
          - Judeţul Timiş cu suma de _______________lei
          - Oraşul Recaș cu suma de 166.686 lei.
          

ART.4  RESPONSABILITĂŢILE PĂRŢILOR
g) Părţile confirmă includerea în bugetul propriu a sumelor la care s-a obligat şi se

angajează ca utilizarea lor  să se facă conform scopului şi în cuantumul prevăzut
în prezentul acord.

h) Părţile se obligă să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor
aspectelor privind evoluţia proiectului.

i) Părţile se obligă să colaboreze în legătură cu proiectul cu Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Apă-Canal Timiş în calitatea sa de mandatar al tuturor localităţilor
din Judeţul Timiş implicate în acest proiect, care include şi unităţile administrativ-
teritoriale semnatare ale prezentului acord.

j) Colaborarea va ţine cont de rolul ADI în cadrul proiectului şi de calitatea sa de
semnatar  al  contractului  de  finanţare  nr.16/30.12.2016  aferent  continuării
Proiectului pe Programul POIM.

k) Părţile  se  obligă să asigure colaborarea cu  SC Aquatim SA în  calitatea  sa de
entitate care asigură implementarea proiectului pentru localităţile din Judeţul Timiş.

l) Părţile se obligă să urmărească ca investiţiile realizate în cadrul proiectului să intre
în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale.

ART.5 DURATA ACORDULUI
  Durata acordului  începe la data semnării prezentului acord şi încetează la data la
care contractul de finanţare a proiectului îşi încetează valabilitatea. 

Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanţare conduce automat la
extinderea perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

ART.6 LITIGII
(3) Diferendele, de orice fel, care pot apărea în derularea acordului, se vor rezolva de

către părţi pe cale amiabilă.
(4) În situaţia în care diferendele între părţi  nu pot fi  rezolvate pe cale amiabilă, orice

litigiu  decurgând  din  sau  în  legătură  cu  acest  acord,  inclusiv  cele  referitoare  la
validitatea,  interpretarea,  executarea  ori  desfiinţarea  lui,  se  va  soluţiona  de  către
instanţele de judecată competente.

 ART.7 FORŢA MAJORĂ
(6) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.
(7) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul

acord, pe toată perioada în care acesta acţionează.
(8) Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar

fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
(9) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi

în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în
vederea limitării consecinţelor.



(10)Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona pe o perioadă mai
mare de 6 luni, părţile se vor întâlni pentru a conveni asupra continuării sau rezilierii
acordului.

  ART.8 DISPOZIŢII FINALE 
          Prezenta asociere nu dă naştere unei unităţi juridice distincte de părţile semnatare.

  ART. 9 – Prezentul contract s-a încheiat în _______ exemplare, câte 2 (două) exemplare
originale pentru fiecare parte. 

JUDEŢUL TIMIŞ                 ORAŞUL RECAȘ 

PREŞEDINTE,        PRIMAR,

       Ing. Teodor PAVEL

SERVICIUL JURIDIC ŞI CONTENCIOS,

DIRECTOR ECONOMIC, 

CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

 
ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARĂ APĂ, CANAL TIMIŞ

DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ 

                    PREŞEDINTE,                                                                 Vizat,
                   Consilier local       Secretar Oraș,
                  ______________                                                Jr. Cătălina MOLDOVAN 
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Nr. 9.816 / 23.06.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii Orașului Recaș prin Consiliul

Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în 
vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi 

modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

             Supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre promovat în urma adresei
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă  –  Canal  Timiș  cu  nr.  240  în  data  de
22.06.2017,  înregistrată  la  Primăria  Orașului  Recaș  sub  nr.  9.775  în  aceeași  dată,
privitoare la finanțarea proiectului de Fazare a proiectului Extinderea și modernizarea
sistemului de alimentare cu apă și canalizare în jud. Timiș,

Având în  vedere Hotărârea Consiliului  Judeţean Timiş  nr.  48/28.04.2009 privind
aprobarea  Master  Planului  pentru  dezvoltarea  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi
canalizare în judeţul Timiş, Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 25/26.02.2010 privind
aprobarea Listei de investiţii prioritare din Master Planul pentru dezvoltarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş, Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.
49  /  10.04.2009  privind  declararea  de  interes  judeţean  a  proiectului  „Extinderea  şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”,

Ținând  seama  că  acest  proiect nu  a  putut  fi  finalizat  în  perioada  alocată
implementării, respectiv până la 31.12.2015, a fost necesară împărţirea acestuia în două
etape, după cum urmează:

 Etapa I:  „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş” – în valoare de 296.020.566 lei (fără TVA), finalizat;

 Etapa a II-a: „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – în valoare de 63.047.409 lei (fără TVA).

S.C.  Aquatim S.A,  în  calitate  de  beneficiar  al  Contractului  de  finanţare  nr.  16  /
30.12.2016,  are  obligaţia  de  a  transmite  la  Autoritatea  de Management  pentru  POIM,
conform Secţiunii I,  Articolul  1, aliniatul  (8),  „hotărârile autorităţilor deliberative revizuite
privind asigurarea cofinanţării proiectului în cadrul POIM”.

Pentru toate aceste aspecte spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea asocierii Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș
prin  Consiliul  Județean  Timiș  în  vederea  cofinanţării  proiectului  „Fazarea  proiectului
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.

Inițiator 
 Primar,

                                                               Ing. PAVEL TEODOR
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           Vizat Şef Serviciu Economic,                                                                    Aprobat primar,
Ec. PETRARIU NARCISA CONSTANŢA                                        Ing. PAVEL TEODOR

                     

RAPORT

privind propunerea de asociere a Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului
Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în  vederea cofinanţării

proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”

Conform  adreselor  S.C.  Aquatim  S.A.  nr.  5465/DD-UIP  CCDR  /  23.02.2017  şi
7414/DD-UIP / 13.03.2017 şi adresei Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă - Canal
Timiş nr. 211 / 24.05.2017, S.C. Aquatim S.A. a derulat în perioada 2010-2015 proiectul
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul
Timiş”,  în  valoare  totală  eligibilă  de  118.871.000  euro  /  509.635.639  lei (fără  TVA),
localităţile beneficiare fiind  Timişoara, Sânnicolau Mare, Jimbolia, Deta, Buziaş, Gătaia,
Recaş, Făget, Ciacova, Săcălaz şi Sânmihaiu Român.

Potrivit schemei de finanţare aprobate în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007 – 2013, a fost necesară o cofinanţare în
valoare de 1.587.657 euro / 6.806.762 lei (fără TVA) din partea Consiliului Judeţean Timiş,
cofinanţare aprobată prin Hotărârea C.J.T. nr. 103/27.09.2010.

Având  în  vedere  că  acest  proiect nu  a  putut  fi  finalizat  în  perioada  alocată
implementării, respectiv până la 31.12.2015, a fost necesară împărţirea acestuia în două
etape, după cum urmează:

 Etapa I:  „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul Timiş” – în valoare de 296.020.566 lei (fără TVA), finalizat;

 Etapa a II-a: „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” – în valoare de 63.047.409 lei (fără TVA).

Cu  aprobarea  Autorităţii  de  Management,  etapa  a  II-a  a  fost  decalată  pentru
următoarea etapă de programare a investiţiilor din fonduri europene, respectiv Programul
Operaţional  Infrastructură Mare (POIM)  2014 – 2020,  program care asigură finanţările
aferente acestei etape de programare. Pentru aceasta a fost necesară elaborarea unei noi
cereri de finanţare şi anume cerere de fazare a proiectului iniţial aprobat prin POS Mediu
2007 – 2013, aceasta acoperind lucrările neexecutate/executate dar nerecepţionate până
la 31.12.2015. 

Proiectul, intitulat  “Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului
de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, constă în continuarea investiţiilor
pentru  sistemele  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare  în  localităţile  Buziaş  (staţia  de
epurare),  Deta,  Jimbolia,  Recaş  şi  Sânmihaiu  Român.  Perioada  de  implementare  a
proiectului are ca termen de finalizare data de 28.02.2019. 



S.C.  Aquatim S.A,  în  calitate  de  beneficiar  al  Contractului  de  finanţare  nr.  16 /
30.12.2016,  are  obligaţia  de  a  transmite  la  Autoritatea  de Management  pentru  POIM,
conform Secţiunii I,  Articolul  1, aliniatul  (8),  „hotărârile autorităţilor deliberative revizuite
privind asigurarea cofinanţării proiectului în cadrul POIM”.

Având în  vedere Hotărârea Consiliului  Judeţean Timiş  nr.  48/28.04.2009 privind
aprobarea  Master  Planului  pentru  dezvoltarea  serviciilor  de  alimentare  cu  apă  şi
canalizare în judeţul Timiş, Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr. 25/26.02.2010 privind
aprobarea Listei de investiţii prioritare din Master Planul pentru dezvoltarea serviciilor de
alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş, Hotărârea Consiliului Judeţean Timiş nr.
49  /  10.04.2009  privind  declararea  de  interes  judeţean  a  proiectului  „Extinderea  şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”,

Ţinând  cont  de  Ghidul  solicitantului  pentru  Programul  Operaţional  Infrastructură
Mare  (POIM)  2014  –  2020,  Axa  Prioritară  3,  Obiectivul  Specific  3.2.  „Dezvoltarea
infrastructurii integrate de apă şi apă uzată”,  

Este necesară asocierea Orașului Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu
Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș în  vederea cofinanţării proiectului  „Fazarea
proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în
judeţul  Timiş”,  în  vederea asigurării  cofinanţării  proiectului,  pentru  continuarea  şi
finalizarea investiţiilor la sistemele de alimentare cu apă şi canalizare. 

Propun  studierea  în  cadrul  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  a  posibilităţii
adoptării  unei  hotărâri  a  Consiliului  Local  Recaş  privind  aprobarea  asocierii  Orașului
Recaș prin Consiliul Local al Orașului Recaș cu Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș
în  vederea  cofinanţării  proiectului  „Fazarea  proiectului  Extinderea  şi  modernizarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.  

Inspector de specialitate, 
HARHĂTĂ SILVIA                             
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