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PROIECT DE HOTĂRÂRE pr

ivind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la
completarea, modificarea i actualizarea Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei Regionaleș ș ț

a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ARSACISș

Consiliul Local Dolje ti întrunit în şedinţă la data de 31 martie 2020ș

Având în vedere:
- Adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi -ARSACIS nr.149/20.02.2020,

înregistrată la Primăria comunei Dolje ti sub nr.1979 din 25.02.2020;ș
- Nota de fundamentare nr. 147/20.02.2020 întocmită de ARSACIS.
- Proiectele de Act Constitutiv i Statut completate ca urmare a cererii  de aderare a Mun.ș

Roman, jud. Neam  la ARSACIS, respectiv actualizate, modificate i completate în baza prevederilorț ș
legale în vigoare;

- Cererea de aderare nr.  4096/19.02.2020, precum i Hotărârea de Consiliu  Local a UATș
Roman nr.32/13.02.2020 privind aderarea  Municipiului Roman la Asocia ia Regională a Serviciilorț
de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ș

- referatul de aprobare al primarului comunei Dolje ti,ș  nr.2867 din 24.03.2020;
- Raportul  de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Dolje ti;ș
- Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolje ti;ș
- prevederile Actului Constitutiv i ale Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apăș

Canal Iaşi – ARSACIS;
- prevederile HG nr. 855/2008 pentru aprobarea Actului constitutiv – cadru şi a Statutului –

cadru ale  Asociaţiilor  de Dezvoltare  Intercomunitară  cu obiect  de activitate  serviciile  de utilităţi
publice, cu modificările i completările ulterioare;ș

-  prevederile  Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilităţi  publice,  cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu
modificările şi completările ulterioare;

- prevederile OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul dispozi iilor art. 5 lit. k) art. 129 i art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019ț ș
privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Roman, jud. Neam  la ț Asocia ia Regională aț
Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i-ARSACIS  i  ș ș completarea Statutului  i  Actului  Constitutiv  alș
Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i - ARSACIS prin men ionarea în preambul aț ș ț
noului membru al Asocia iei.ț



Art. 2. Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOLJE TI, Ș să aprobe în Adunarea
Generală a Asocia ilor a Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i - ARSACIS, în numeleț ț ș
şi pe seama UAT DOLJE TIȘ , aderarea Municipiului Roman, jud. Neamț la Asocia ia Regională aț
Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i-ARSACIS  i  ș ș completarea Statutului  i  Actului  Constitutiv  alș
Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS.ț ș

Art. 3. Se aprobă completarea, modificarea i actualizarea Actului Constitutiv i Statutuluiș ș
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS.

Art. 4. Se acordă mandat special reprezentantului UAT DOLJE TI, Ș să aprobe în Adunarea
Generală a Asocia ilor a Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i - ARSACIS, în numeleț ț ș
şi  pe  seama  UAT  DOLJE TI  completarea,  modificarea  i  actualizarea  Ș ș Actului  Constitutiv  iș
Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i- ARSACIS.ț ș

Art.  5.  Se acordă  mandat  special  Asociaţiei  Regionale  a  Serviciilor  de Apă Canal  Iaşi  –
ARSACIS să semneze prin reprezentantul său legal, Pre edintele Asocia iei, în numele i pe seamaș ț ș
UAT  DOLJE TIȘ ,  completarea,  modificarea  i  actualizareaș  Actului  Constitutiv  i  Statutuluiș
Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i- ARSACIS.ț ș

Art.  6. Secretarul  general  al  comunei  Dolje ti  va  comunica  copii  după prezenta  hotărâreș
Institu iei  Prefectului  Jude ul  Neam ,  Asociaţiei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Iaşi  -ț ț ț
ARSACIS.

             PRIMAR,               Contrasemnează,
         oican Iosif                                                                              Secretar general,Ș
                                                                                                           Cezar Mihaela                              



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr.2867 din 24.03.2020

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre
privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor

la completarea, modificarea i actualizarea Actului Constitutiv i Statutului Asocia ieiș ș ț
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ARSACISș

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Roman nr. 32/13.02.2020 a fost aprobată aderarea
Municipiului Roman, jud. Neam , la Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS.ț ț ș

De asemenea, Municipiul Roman, prin adresa nr. 4096/19.02.2020, înregistrată la ARSACIS sub nr.
139/19.02.2020, a formulat cerere de aderare la ARSACIS.

Conform prevederilor Statutului ARSACIS i cu respectarea prevederilor HG nr. 855/2008 pentruș
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările aduse prin HG nr. 742/2014, aprobarea primirii de
noi membri intră în atribu iileț  Adunării Generale a Asocia iei, cu următoarele precizări:ț

- art.16 alin (2) din prevede: 
Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:
 lit.        j)     aprobarea  primirii  de  noi  membri  în  Asociaţie  ,  precum şi  a  retragerii  şi  excluderii  unor

membri din Asociaţie”
 - art.21 alin. (1) prevede:
“Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin.

(2) lit. i)-j) ............... nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în
baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al
cărui reprezentant este."

 De asemenea, având în vedere că prin OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 91 alin. (8) iș
art. 605, legiuitorul obligă asocia iile de dezvoltare intercomunitară să revizuiască i să completeze statutele iț ș ș
actele constitutive cu prevederile Codului administrativ, în urma studierii prevederilor Codului administrativ iș
inând cont de numărul mare de acte adi ionale la documentele de constiuire ale ARSACIS, s-a procedat laț ț

completarea, modificarea i actualizarea Actului Constituiv i Statutului astfel:ș ș
I. Statutul ARSACIS:
Art. 4 alin. (2)
”Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a
gestiunii  denumit  în  continuare  contract  de  delegare  atribuit  operatorului  conform prevederilor  Legii  nr.
51/2006, cu modificările i completările ulterioare i ale legilor speciale aplicabile” – text preluat integral dinș ș
HG nr. 855/2008 ca urmare a prevederilor art. 1 alin. (3).”

Art. 6 alin. (2) CAPITOLUL III: Patrimoniul Asocia ieiț
”Patrimoniul  Asocia iei  este  de  30.321,96  lei,  constituit  din  contribu ia  în  numerar  a  membrilor  asocia iț ț ț
fondatori i activi, după cum urmează: ....”ș

Art. 17 alin. (2) lit. a) CAPITOLUL V: Organele Asocia ieiț



Adunarea Generală a Asocia ieiț

Pct.  1 ”Operatorul,  înfiin at  în baza Legii  nr.  51/2006,  cu modificările  i  completările ulterioare,  va  fi  oț ș
societate comercială înfiin ată în una dintre formele prevăzute de legisla ia privind societă ile comerciale,ț ț ț
având ca ac ionari/asocia i toate sau o parte din unită ile administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei”.ț ț ț ț
Pct. 4 ”În aplicarea prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului, asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit
prezentului statut, dreptul de a:…”

II. Actul Constitutiv ARSACIS:
Cap. V. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei
alin. (2): ”Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de
delegare  a  gestiunii,  atribuit  direct,  conform  prevederilor  din  Legea  nr.  51/2006,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi  ale  Legii nr.  241/2006, cu modificările şi  completările ulterioare, unui operator
regional, astfel cum este acesta definit de de Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al
cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei”. 

Cap. VI. Patrimoniul asocia ieiț

alin.  (2) ”Patrimoniul   Asociaţiei  este de 30.321,96 lei,  constituit  din contribuţia în numerar a membrilor
asociati fondatori si activi,  după cum urmează:…”

Prin  urmare,  în  vederea  analizării  i  supunerii  la  vot  în  AGA  ARSACIS  a  completării  Actuluiș
Constitutiv i Statutului Asocia iei ca urmare a cererii de aderare a Mun. Roman, jud. Neam  la ARSACISș ț ț
precum  i  a  actualizării,  modificării  i  completării  Actului  Constitutiv  i  Statutului  Asocia iei  în  bazaș ș ș ț
prevederilor legale în vigoare, propun proiectul de hotărâre în vederea aprobării, completării, modificării iș
actualizării  actelor  constitutive  i  acordarea  expresă,  în  prealabil,  a  mandatului  special  reprezentantuluiș
asociatului în AGA ARSACIS în vederea exprimării în AGA ARSACIS a votului cu privire la solicitarea de
aderare a Municipiului Roman - jud. Neam , la Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i precum iț ț ș ș
acordarea  de  mandat  special  în  vederea  exprimării  votului  în  AGA  ARSACIS  referitor  la  completarea,
modificarea i actualizarea Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canalș ș ț
Ia i-ARSACIS.ș

PRIMAR,
IOSIF OICANȘ



ROMÂNIA
COMUNA DOLJE TIȘ

JUDE UL NEAMȚ Ț
Nr.2955 din 26.03.2020

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre
privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor

la completarea, modificarea i actualizarea Actului Constitutiv i Statutului Asocia ieiș ș ț
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ARSACISș

Având în vedere adresa Asociaţiei  Regionale  a  Serviciilor  de Apă Canal  Iaşi  -ARSACIS
nr.149/20.02.2020, înregistrată la Primăria comunei Dolje ti sub nr.1979 din 25.02.2020;ș

Conform prevederilor Statutului ARSACIS i cu respectarea prevederilor HG nr. 855/2008 pentruș
aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect
de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările aduse prin HG nr. 742/2014, aprobarea primirii de
noi membri intră în atribu iileț  Adunării Generale a Asocia iei, cu următoarele precizări:ț

- art.16 alin (2) din prevede: 
Atribuţiile Adunării Generale a Asociaţiei cu privire la activitatea proprie sunt:
 lit.        j)     aprobarea  primirii  de  noi  membri  în  Asociaţie  ,  precum şi  a  retragerii  şi  excluderii  unor

membri din Asociaţie”
 - art.21 alin. (1) prevede:
“Hotărârile adunării generale a Asociaţiei luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin.

(2) lit. i)-j) ............... nu pot fi votate de reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în
baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al
cărui reprezentant este."

 De asemenea, având în vedere că prin OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art. 91 alin. (8) iș
art. 605, legiuitorul obligă asocia iile de dezvoltare intercomunitară să revizuiască i să completeze statutele iț ș ș
actele constitutive cu prevederile Codului administrativ, în urma studierii prevederilor Codului administrativ iș
inând cont de numărul mare de acte adi ionale la documentele de constiuire ale ARSACIS, s-a procedat laț ț

completarea, modificarea i actualizarea Actului Constituiv i Statutului astfel:ș ș
I. Statutul ARSACIS:
Art. 4 alin. (2)
”Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a
gestiunii  denumit  în  continuare  contract  de  delegare  atribuit  operatorului  conform prevederilor  Legii  nr.
51/2006, cu modificările i completările ulterioare i ale legilor speciale aplicabile” – text preluat integral dinș ș
HG nr. 855/2008 ca urmare a prevederilor art. 1 alin. (3).”

Art. 6 alin. (2) CAPITOLUL III: Patrimoniul Asocia ieiț
”Patrimoniul  Asocia iei  este  de  30.321,96  lei,  constituit  din  contribu ia  în  numerar  a  membrilor  asocia iț ț ț
fondatori i activi, după cum urmează: ....”ș

Art. 17 alin. (2) lit. a) CAPITOLUL V: Organele Asocia ieiț

Adunarea Generală a Asocia ieiț



Pct.  1 ”Operatorul,  înfiin at  în baza Legii  nr.  51/2006,  cu modificările  i  completările ulterioare,  va  fi  oț ș
societate comercială înfiin ată în una dintre formele prevăzute de legisla ia privind societă ile comerciale,ț ț ț
având ca ac ionari/asocia i toate sau o parte din unită ile administrativ-teritoriale membre ale Asocia iei”.ț ț ț ț
Pct. 4 ”În aplicarea prevederilor din Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea
exercitării de către Asociaţie a controlului direct şi a influenţei dominante asupra deciziilor strategice şi/sau
semnificative ale operatorului, asociaţii care sunt acţionari/asociaţi ai operatorului acordă Asociaţiei, potrivit
prezentului statut, dreptul de a:…”

II. Actul Constitutiv ARSACIS:
Cap. V. Voinţa de asociere/scopul Asociaţiei
alin. (2): ”Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unui contract de
delegare  a  gestiunii,  atribuit  direct,  conform  prevederilor  din  Legea  nr.  51/2006,  cu  modificările  şi
completările ulterioare şi  ale  Legii nr.  241/2006, cu modificările şi  completările ulterioare, unui operator
regional, astfel cum este acesta definit de de Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al
cărui capital social va fi deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei”. 

Cap. VI. Patrimoniul asocia ieiț

alin.  (2) ”Patrimoniul   Asociaţiei  este de 30.321,96 lei,  constituit  din contribuţia în numerar a membrilor
asociati fondatori si activi,  după cum urmează:…”

Propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea de mandat special în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea i actualizarea Actuluiș
Constitutiv i Statutului Asocia iei  Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ARSACIS în formaș ț ș
prezentată de initiator.

Viceprimar ,
Enache Virgil


