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Adunarea Generali

a Asociafilor intrunit[ in

qedinld

la data de 10.02.2022

in

conformitate cu prevederile Statutului Asociafiei,
Avflnd in vedere:
- prevederile Statutului Asociafiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iaqi-ARSACIS
revizuit 2021;
- prevederile Hot6r6rii de Guvern nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
gi a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltarc intercomunitard cu obiect de activitate
serviciile de utilitdfi publice, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
prevederile Legii nr.5112006 privind serviciile comunitare de utilitdli publice,
republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap6
qi de canalizare nr. 4812009 consolidat 20211'
- Adresa APAVITAL SA nr.5078121.01.2022 inreg. la ARSACIS sub nr.68127.01.2022;
- Bugetul de venituri qi cheltuieli pentru and,2022 qi estimdrile pentru anii 2023-2024,
Programul de investifii, dotdri qi sursele de finanlare Apavital S.A. pe anuL 2022 qi estimdrile pe
anii 2023-2024, Prcgramul anual al achiziliilor sectoriale (Lista mijloacelor fixe) pentru anul
2022, Planul de revizii qi reparafii pentru anul 2022, Programul de lucrdri reparu[ii curente la
clSdiri pentru anul 2022,Indicatorii de performanld qi manageriali estimafi pentru anul 2022,
Planul fi nanciar pentru anii 2022-2026 ;
- Raportul ARSACIS nr. 80/31.01.2022 privind proiectul Bugetului de Venituri qi
Cheltuieli pentru anul2022 al Operatorului regional APAVITAL SA Iaqi Ei estimdrile pentru anii
2023 5i2024;
f infl nd seama de Procesul-verbal nr. 206 I I 0.02.2022,
in temeiul prevederilor din Statutul Asociafiei Regionale a Serviciilor de Api Canal
Iaqi - ARSACIS revizuit?O2l

-

Ho
Art.l.

r A n A $ rE:

-

Se acordl avizul conform pentru Bugetul de Venituri qi Cheltuieli ai societ6lii
APAVITAL S.A. pentru anul2022 qi estimdrile pentru anii2023-2024.

Art.2, - Se aprob[ Programul de investilii, dotdri qi sursele de finanfare pe anul 2022 Ei
a estimdrilor pentru anii 2023-2024, Programul anual al achiziliilor sectoriale (Lista mijloacelor
fixe) pentru anul 2022, Planul de revizii qi reparatii pentru anul 2022, Programul de lucrdri
reparafii curente la clddiri pentru anul2|22,Indicatorii de performanld qi manageriali estimafi
pentru anul2022 Ei Planul financiar pentru anii2O22-2026 ale societdfii APAVITAL SA.
Art.3. - Prezenta hotdrdre va fi adusd la cunogtinfa membrilor Asociafiei qi societ5lii
APAVITAL S.A. prin grija Aparatului tphnic al Asociafiei.
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