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HOTARAREA AGA Nr. 3i03.02.2023

Adunarea Generaltr a Asociafilor intrunit6 in qedinfi la data de 03.02.2023 in

conformitate cu prevederile Statutului Asociatiei,

Av6nd in vedere:
- prevederile Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iaqi-ARSACIS

revizuit 2O2L;

- prevederile Hot6rArii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru

gi a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitar6 cu obiect de activitate

serviciile de utilititi publice, cu modificErile qi completirile ulterioare;

- prevederile Legii rc.5112006 privind serviciile comunitare de utilit{i publice,

republieatI, cu modificlrile qi completlrile ulterioare;

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap[

qi de canalizare nt. 4812009 consolidat 202L;

- Adresa APAVITAL SA nr. 53t1127.01.2023 inreg. la ARSACIS sub

nr."1.48127.O1.2023;

- Bugetul de venituri qi cheltuieli al APAVITAL SA pe arruJ2}23 qi estimdri pentru anii

2024-2025, anexele L - 5, Programul de investifii, dotlri gi sursele de finanfare pentru anii2023-

2025, Programul anual al achiziliilor sectoriale - lista mijloacelor fixe pentru anul2023, Planul

de revizii qi reparafii pentru anul2023, Programul de lucrdri reparafii curente Ia clEdiri pentru

anul 2113,Indicatorii de performant6 estimafi pentru arl;i. 2023, Planul financiar pentru anii

2023-2025;
- Raportul ARSACIS m. 15713O.OL.2023 privind proiectul Bugetului de Venituri qi

Cheltuieli pe anul 2O23 al Operatorului regional APAVITAL SA Iaqi qi a estim[rilor pentru anii

202A qi2025;

f infl nd seam a de Pro cesul-verbal nr . 213 I 03 .02.2023,

in temeiul prevederilor din Statutul Asociafiei Regionale a Serviciilor de Api Canal

Iaqi - ARSACIS revizuitz0zl

H o r A n A $ rE:

Art.l. - Se acordi avizul conform pentru Bugetul de Venituri qi Cheltuieli al societfiii

APAVITAL S.A. pe anul2022 qi estim6ri pentru anii2024-2025, anexele 1"-5.

Art,2. - Se aprobl Programul de investitii, dotlri qi sursele de finanlare pentru anii

ZO23-2O25, Programul anual al achizi[iilor sectoriale - lista mijloacelor fixe pentru am:I 2O23,

planul de revizii qi repara{ii pentru anul2023, Programul de lucrlri reparatii ctrente la cl[diri

pentru anul icatorii de performan{I estimati pentru anul2023, Planul financiar pentru

anii2023-2025 ietStii APAVITAL SA.

Art.3. hotlr6re va fi adus6 la cunoqtinfa membrilor Asociatiei qi societfiii

APAVITAL S grija Aparatului tehnic al Asociafiei.
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