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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

 de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș  prin Actul Adi ional nr. 39 ț

      Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă ordinară în luna iulie 2020;ș ș ț
Având în vedere:
-  Referatul  de aprobare nr. 5564/15.07.2020, prezentat  i  sus inut  de primarul  comunei  Dolje ti,ș ț ș

domnul Iosif oican, ini iatorul proiectului de hotărâre;Ș ț
- Raportul compartimentului nr.5565/15.07.2020 întocmit de viceprimarul comunei Dolje ti;ș
- Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dolje tiș ;
- Adresa Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS ț ș nr. 650/15.07.2020;
- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 641/14.07.2020 privind completarea Contractului de delegare

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adi ional nr.ș ț
39;

-  prevederile  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de alimentare  cu apă i  deș
canalizare nr. 48/2009, încheiat între Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS iț ș ș
societatea APAVITAL SA;

- prevederile Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
-  prevederile  Hotărârii  Guvernului  nr.  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv-cadru  i  aș

statutului-cadru ale asocia iilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită iț ț
publice, cu modificările i completările ulterioare;ș
      - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, cu modificările iț ș
completările ulterioare;
      - prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată;ș
      În temeiul dispozi iilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț

H O T Ă R Ă  T E :Ș

Art.1. –  Se  aprobă completarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009 încheiat între ARSACIS i APAVITAL SA, conformș ș
Actului Adi ional nr. 39, prevăzut în Anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.ț

Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului comunei Dolje ti pentru ca în numele i peș ș
seama comunei Dolje ti, membru asociat în cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor Apă Canal Ia i –ș ț ș
ARSACIS, să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS completarea  Contractului  de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adi ional nr. 39;ș ț

Art.3. -  Se acordă mandat special Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de Apă Canal  Ia i  –ț ș
ARSACIS,  cu sediul  în  Ia i,  Str.  Mihai  Costăchescu,  nr.  6  (clădire  administrativă  nr.3),  înscrisă  înș
Registrul asocia iilor i funda iilor de la grefa Judecătoriei Ia i cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membruț ș ț ș
este comuna Dolje tiș , să semneze prin reprezentantul său legal, Pre edintele Asocia iei – Victor Chirilă,ș ț



în numele i pe seama ș comunei Dolje tiș ,  Actul Adi ional nr. 39ț  la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului de alimentare cu apă i de canalizare.ș

Art.4. -  Celelalte  prevederi  ale  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare  cu  apă  i  canalizare  nr.  48/2009,  cu  modificările  i  completările  ulterioare  prin  Acteș ș
Adi ionale, care nu contravin prevederilor Actului Adi ional nr. 39, rămân neschimbate i î i  producț ț ș ș
efectele.

Art.5. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei  hotărâri va fi asigurată de ARSACIS iș
APAVITAL SA.

Art.6. –  Secretarul  general  al comunei  Dolje ti  ș va  comunica  copii  după  prezenta  hotărâre
Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS,  societă ii  APAVITAL  SA  iț ș ț ș
Institu iei Prefectului Jude ului Neam .ț ț ț

INI IATOR,Ț
PRIMAR, OICAN IOSIFȘ

Anexa nr.  1  – Proiectul  de Act  Adi ional  nr.  39 la  Contractul  de delegare  a gestiunii  serviciilorț
publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009.ș
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Nr. 5564/15.07.2020
Referat de aprobare la proiectul de hotărâre

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
 de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș  prin Actul Adi ional nr. 39 ț

Având  în  vedere  Adresa  Asociaţiei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă Canal  Iaşi  – ARSACIS nr.
650/15.07.2020;

Având în vedere Proiectul de Act adi ional nr. 39 la Contractului de delegare a gestiunii serviciilorț
publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009;ș

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă i  canalizare  nr.  48/2009,  încheiat  între  Asocia ia  Regională  a  Serviciilor  de  Apă Canal  Ia i  –ș ț ș
ARSACIS i societatea APAVITAL SA;ș

Având  în  vedere  prevederile  Statutului  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –ț ș
ARSACIS;

In conformitate cu prevederile:
-  Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
-   Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice,  cu  modificările  şiț

completările ulterioare;
-   Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată;ș

Prin proiectul de hotărâre se propune:
-  completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș

canalizare  nr.  48/2009, prin Actul Adi ional  nr.  39,  urmare punerii  la  dispozi ia  operatoruluiț ț
regional S.C. APAVITAL SA, în vederea operării, administrării i exploatării sistemului de apăș
potabilă realizat de către comuna Cucuteni, jude ul Ia i i a infrastructurii de apă potabilă i apăț ș ș ș
uzată realizate de către comunele Bote ti  i Bozieni,  jude ul Neam , precum i a extinderilorș ș ț ț ș
realizate de către membrii ARSACIS;

- Încheierea actului aditional nr.39 la Contractul de delegare nr. 48/2009;
- Împuternicirea  Pre edintelui  Asocia iei  de a  semna,  în  numele  i  pe seama asocia ilorș ț ș ț  Actul

Adi ional nr. 39.ț

Având în vedere  cele  de mai sus,  vă propun spre dezbatere  proiectul  de hotărâre  privind
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adi ional nr. 39, proiect care întrune te condi iile legale pentruț ș ț
a fi adoptat.

PRIMAR,
OICAN IOSIFȘ
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Nr. 5565/15.07.2020
Raport de specialitate la proiectul de hotărâre

privind completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
 de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș  prin Actul Adi ional nr. 39 ț

Examinând:
- referatul  primarului  de  aprobare  la  proiectul  de  hotărâre  privind  completarea  Contractului  de

delegare a gestiunii  serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Actulș
Adi ional nr. 39ț

 - adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS nr. 650/15.07.2020;
-  proiectul  de  Act  adi ional  nr.  39 la  Contractului  de delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  deț

alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009;ș
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009,ș

încheiat între Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS i societatea APAVITALț ș ș
SA;

- Statutul Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
In conformitate cu prevederile:
-  Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS;ț ș
-   Legii  nr.  51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilită i  publice,  cu  modificările  şiț

completările ulterioare;
-   Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă i de canalizare, republicată;ș

Prin proiectul de hotărâre se propune:

- completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i deș
canalizare nr. 48/2009, după cum urmează:

- anexa  nr.1(a)  –  zonele  urbane  –  pentru  serviciul  public  de  alimentare  cu  apă  potabilă  din
Dispozi ii speciale-partea comună, astfel:ț
 26.02.2020- Bote ti, jud.Neamș ț
 09.06.2020- Cucuteni, jud.Ia iș
 22.06.2020- Bozieni, jud.Neamț

- anexa 1(b) – zonele urbane – pentru serviciul public de canalizare din Dispozi ii speciale-parteaț
comună, astfel:

- 26.02.2020- Bote ti, jud.Neamș ț
- 22.06.2020- Bozieni, jud.Neamț
- Art.72,  lit.d  –  Lista  bunurilor  proprietate  publică  i  privată,  aferente  Serviciilor  care  suntș

transmise spre folosin ă Operatorului pe durata contractului, astfel:ț
 lista bunurilor de retur nr.10140/26.02.2020- com.Bote ti, jud.Neam ; ș ț
 lista bunurilor de retur nr.26234/09.06.2020- com.Cucuteni, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.22283/22.06.2020- com.Bozieni, jud.Neam ;ț
 lista bunurilor de retur nr.55624/05.11.2019- mun.Ia i, jud.Ia i;ș ș
 lista bunurilor de retur nr.9084/20.02.2020- com.Dagâ a, jud.Ia i;ț ș
 lista bunurilor de retur nr.14127/17.03.2020- com.Miroslava, jud.Ia i;ș



 lista bunurilor de retur nr.16639/06.04.2020- com.Todire ti, jud.Ia i;ș ș
 lista bunurilor de retur nr.22875/21.05.2020- com.Aroneanu, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.228767/26.05.2020- com.Ungheni, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.27399/15.06.2020- com.Deleni, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.28822/22.06.2020- com.Rediu, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.32607/08.07.2020- com.Prisăcani, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.32610/08.07.2020- com.Prisăcani, jud.Ia i;ș
 lista bunurilor de retur nr.32612/08.07.2020- com.Prisăcani, jud.Ia i;ș


- art.72 lit.e)- procesele verbale de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;

În acest sens se supune spre aprobare completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.48/2009 cu privire la aspectele maiș
sus  descrise,  încheierea  Actului  adi ional  nr.39  la  Contractul  de  delegareț  nr.  48/2009  iș
împuternicirea Pre edintelui  Asocia iei  de a semna, în  numele i  pe seama asocia ilor,  Actulș ț ș ț
adi ional nr.39.ț

VICEPRIMAR,
ENACHE VIRGIL








