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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea i completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publiceș

 de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, ș prin Actul Adi ional nr. 40. ț

      Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă la data de14.12.2020;ș ș ț
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr.10575 din 08.12.2020, prezentat i sus inut de primarul comunei Dolje ti, domnulș ț ș

Lungu Albert, ini iatorul proiectului de hotărâre;ț
- Raportul compartimentului 10602 din 09.12.2020 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. 1305/08.12.2020;
- Raportul ARSACIS nr. 1228/12.11.2020 cu privire la modificarea i completarea Art. 39 – Alte costuri, taxeș

i suprataxe din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.ș ș
48/2009 – Dispozi ii generale, prin Actul Adi ional nr. 40;ț ț

- Nota de fundamentare APAVITAL S.A. nr. 51362/13.10.2020 privind modificarea art.39 a Contractului de
delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  nr.  48/14.07.2009 -  Dispozi iiș ț
generale, încheiat între Asocia ia Regională a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS i Societatea APAVITALț ș ș
S.A;

- Decizia nr. 626/2020, definitivă, pronun ată de Curtea de Apel Ia i în dosarul nr. 1823/99/2017*;ț ș
- Adresa Municipiului Pa cani nr. 15905/22.09.2020 ce con ine obliga iile de plată scadente în perioada 2021-ș ț ț

2026 aferente Contractului de împrumut încheiat cu BEI nr. 21491 – ISPA I;
- Hotărârea nr. 22/29.03.2019 emisă de Consiliul Local al comunei Ion Creangă, jud. Neam  privind delegareaț

serviciului public de alimentare cu apă i de canalizare către S.C. APA VITAL S.A. Ia i;ș ș
-  Nota  de  fundamentare  ARSACIS  nr.  1230/12.11.2020  cu  privire  la  solicitarea  de  delegare  a  gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Ia i formulatăș ș
de către comuna Ion Creangă, jud. Neam ;ț

-  Nota  de  fundamentare  ARSACIS  nr.  1303/07.12.2020  privind  completarea  Contractului  de  delegare  a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009 prin Actul adi ional nr. 40;ș ț

-  prevederile  O.U.G.  nr.  198/2005 privind  constituirea,  alimentarea  i  utilizarea  Fondului  de  între inere,ș ț
înlocuire i  dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii  serviciilor  publice care beneficiază deș
asisten ă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;ț

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

-  prevederile  Statutului  Asocia iei  Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS  actualizat,ț ș
modificat, completat;

- prevederile Hotărârii  Guvernului nr.  855/2008 pentru aprobarea actului  constitutiv-cadru i  a  statutului-ș
cadru  ale  asocia iilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu  obiect  de  activitate  serviciile  de  utilită i  publice,  cuț ț
modificările i completările ulterioare;ș
       - prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilită i publice, republicată, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

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

În temeiul dispozi iilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,ț
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H O T Ă R Ă  T E :Ș

Art.1. – Se aprobă modificarea i completarea ș Art.39 – Alte costuri, taxe i suprataxe ș din Contractul
de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009 - Dispozi ii generale,ș ț
conform Art. 1 din Actul Adi ional nr. 40, prevăzut în Anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.ț

Art.2. – Se aprobă completarea Contractului de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă i de canalizare nr. 48/2009 - Dispozi ii generale, conform Art. 2 din Actul Adi ional nr. 40, prevăzut înș ț ț
Anexa nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă completarea art. 72 alin. 1 lit. d) ”Lista bunurilor proprietate publică i privată,ș
aferente  Serviciilor  i  care  sunt  transmise  spre  folosin ă  Operatorului  pe  durata  contractului”  i  e)ș ț ș
”Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor” din Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr.48/2009 – Dispozi ii generale, precum iș ț ș
completarea  Anexei  1(a)  ”Zonele  Urbane  pentru  Serviciul  Public  de  Alimentare  cu  Apă  Potabilă”  din
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009 – Dispozi iiș ț
speciale – Partea Comună, conform Art.3, Art.4 i Art.5 din Actul Adi ional nr. 40, prevăzut în Anexa nr. 1 –ș ț
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Se acordă mandat special reprezentantului comunei Dolje ti pentru ca în numele i pe seamaș ș
comunei Dolje ti, membru asociat în cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor Apă Canal Ia i – ARSACIS,  ș ț ș să
aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS  modificarea i completarea  ș Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Act Adi ional nr. 40;ș ț

Art.5. – Se acordă mandat special Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS, cuț ș
sediul  în  Ia i,  Str.  Mihai  Costăchescu,  nr.  6  (clădire  administrativă  nr.3),  înscrisă  în  Registrul  asocia iilor  iș ț ș
funda iilor  de  la  grefa  Judecătoriei  Ia i  cu  nr.  84/A/07.07.2005,  al  cărei  membru  este  ț ș comuna  Dolje tiș ,  să
semneze prin reprezentantul său legal, Pre edintele Asocia iei, în numele i pe seama  ș ț ș comunei Dolje tiș ,  Actul
Adi ional nr. 40  ț la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr.ș
48/2009.

Art.6. - 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 Acte Adi ionale, care nu contravinș ș ț
prevederilor Actului Adi ional nr. 40, rămân neschimbate i î i produc efectele.ț ș ș

Art.7. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de ARSACIS i APAVITALș
S.A.

Art.8. –  Secretarul  general  al  comunei  Dolje ti  ș va comunica copii  după prezenta hotărâre Asocia ieiț
Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Ia i  –  ARSACIS,  societă ii  APAVITAL  SA i  Institu iei  Prefectuluiș ț ș ț
Jude ului Neam .ț ț

INI IATOR,Ț
PRIMAR, LUNGU ALBERT

Contrasemnează, 
                                     Secretar general al comunei Dolje ti, Cezar Mihaelaș

Anexa nr. 1 – Proiectul de Act Adi ional nr. 40 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice deț
alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009.ș
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Nr. 10575/ 08.12.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind modificarea i completarea Contractului de delegare a gestiuniiș

serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009, ș
prin Actul Adi ional nr.40ț

Având în vedere prevederile  Legii  serviciilor  comunitare de utilităţi  publice nr 51/2006,
Articolul 29, aliniatul (11), litera m, care mentionează:

"La stabilirea nivelului  redevenţei,  autoritatea  publică  locală  va  lua  în  considerare valoarea
calculată  similar  amortizării  pentru  mjloacele  fixe  aflate  în  proprietate  publică i  ș puse  la  dispoziţie
operatorului odată cu  încredinţarea serviciului/ activită ii  ț de utilită iț  publice şi gradul de suportabilitate al
populaţiei. Nivelul  redevenţei se stabileşte în mod transperent şi nediscriminatoriu pentru toţi potenţialii
operatori de servicii de utilită i publiceț , utizându-se aceeaşi metodologie de calcul."

În  Metodologia de analiză cost--beneficiu pentru investiţiile în infrastructură de apă, aprobată
prin Hotărărea Guvernului nr. 677/2017, unul dintre aspectele principale care trebuie luate în considerare în
analiza rezultatelor modelului financiar, pentru a se asigura că previziunile financiare ale proiectului
sunt acceptabile,  este şi  Principiul  recuperării integrale a costurilor: Regulamentele (articolul 2.2.1 din
anexa 3 la Actul de  implementare 2015/207) prevăd că respectarea principiului recuperării integrale a
costurilor presupune că "tarifele vor urmări pe cât de mult posibil recuperarea costului de capital, a costurilor
de operare şi întreţinere, inclusiv a costurilor legate de mediu şi de resurse". O mare parte din creşterea de
tarife în termeni reali este folosită pentru creşterea redeven ei.ț

Conform  prevederilor  Ordonanţei  de  Uirgen ă  198/2005  privind  constituirea,ț
alimentarea  i  utilizarea  Fondului  de  Întreţinere,  înlocuire  şi  dezvoltare  pentru  ș proiectele  de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de  asistenţă financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene, redeven a este sursăț  la Fondul de Întreţinere, Înlocuire i Dezvoltare (IID) iș ș
poate fi folosită la rambursarea împrumuturilor i la realizarea de investiţii în infrastructură de apă si apăș
uzată.

inând  cont  de  abordarea  inclusă  în  Analiza  Cost-Beneficiu  pentru  Proiectul  POIM,Ț
valoarea redeven ei rezultă din înmul irea cantită ilor de apă potabilă i apă canalizată/epuratăț ț ț ș
facturate  către  utilizatori,  implementarea  strategiei  de  tarifare  fiind  înso ită  de  următoareleț
nivele ale redeven ei:ț

Redeven ăț
unitară

Nivel actual 2021 2022 2023 2024

Apă
(RON/m3)

0.20 0.25 0.55 1.05 1.10

Canalizare
(RON/m3)

0.10 0.12 0.25 0.50 0.53

Epurare
(RON/m3)

0.10 0.12 0.25 0.35 0.37
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Valoarea redeven ei  aferente apei industriale i apei produse i transportate  în vedereaț ș ș
redistribuirii  rezultă  din  înmul irea  cantită ilor  facturate  utilizatorilor  cu  0,20  lei/m3  pentruț ț
perioada derulării contractului de delegare.

Urmare celor prezentate mai sus, se solicită modificarea art. 39- Alte costuri, taxe i suprataxeș
din Contactul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr 48/2009ș

a) dispozi iei operatorului regional APAVITAL SA, în vederea operării, administrării i exploatăriiț ș
sistemului de apă potabilă realizat de către comuna O eleni, jud. Ia i i com. Ion Creangă, jud.ț ș ș
Neam ,  precum i  a  extinderilor  realizate  de  către  membrii  ARSACIS,  impune  completareaț ș
Contractului  de delegare a gestiunii  serviciilor  publice de alimentare  cu apă i  de canalizareș
nr.48/2009, după cum urmează:

 Anexa  1(a)  –  Zonele  Urbane  –  Pentru  Serviciul  Public  de  Alimentare  cu  Apă Potabilă  din
Dispozi ii Speciale – Partea Comună;ț

 Art.72  lit.d  –  Lista  bunurilor  proprietate  publică  i  privată,  aferente  Serviciilor  i  care  suntș ș
transmise spre folosin ă Operatorului pe durata contractului;ț

 Art. 72 lit. e – procesul verbal 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 mai sus men ionate,ș ț
încheierea Actului Adi ional nr.40 la Contractul de delegare nr.48/2009 i împuternicirea Pre edinteluiț ș ș
Asocia iei de a semna, în numele i pe seama membrilor asocia i, Actul Adi ional nr.40.ț ș ț ț

Conform dispozi iilor  Legii  nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de utilită i  publice,  prin art.8ț ț
alin.3  lit.d2,  art.10  alin.5  i  5ș 1 statuează  faptul  că  modificarea  de  către  Asocia ie  a  contractului  deț
delagare  este  condi ionată  de  primirea  în  prealabil  a  unui  mandat  special  din  partea  autorită ilorț ț
deliberative ale UAT-urilor membre ARSACIS.

b) HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive-cadru i a statutului-cadru ale asocia iilor deș ț
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, cu modificările iț ș
completările ulterioare, Art.13 din Statutul ARSACIS actualizat, modificat, completat prevede:
„… Orice unitate administrative-teritorială care devine membru al Asocia iei acceptă în totalitateț
prevederile prezentului statut i deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act additional laș
contractul de delegare, ce va fi semnat de Asocia ie în numele i pe seama unită ii administrativ-ț ș ț
teritoriale respective.”
Consiliul Local Ion Creangă a aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

apă i de canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Ia i prin HCL. Nr. 22/29.03.2019.ș ș
Se supune spre analiza Adunării Generale a Asocia ilor oportunitatea încheierii de act aditionalț

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș
încheiat între ARSACIS în calitate de Autoritate delegantă i operatorul regional APAVITAL S.A., cuș
referire  la  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  ale  unită iiș ț
administrative-teritoriale Ion Creangă, jud. Neam  către operatorul regional APAVITAL S.A. Ia i. ț ș

Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public a căror reglementare nu poate fi
amânată,  propun spre   dezbatere  i  aprobare    Consiliului  Local  al  comunei  Dolje ti,  Proiectul  deș ș
hotarare în forma prezentată.  

PRIMAR, 
LUNGU ALBERT

ROMÂNIA



JUDEŢUL NEAMŢ
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Nr. 10576/ 08.12.2020

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea i completarea Contractului de delegare a gestiuniiș

serviciilor publice de alimentare cu apă i canalizare nr. 48/2009, ș
prin Actul Adi ional nr.40ț

Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr 51/2006, 
Examinând  Nota  de  fundamentare  nr.51362/13.10.2020  de  la  APAVITAL  S.A.,  Nota  de

fundamentare nr.  1230/12.11.2020 de la  ARSACIS i  Nota de fundamentare 1303/07.12.2020 de laș
ARSACIS, s-au constatat următoarele:

În  Metodologia de analiză cost--beneficiu pentru investiţiile în infrastructură de apă, aprobată
prin Hotărărea Guvernului nr. 677/2017, unul dintre aspectele principale care trebuie luate în considerare în
analiza rezultatelor modelului financiar, pentru a se asigura că previziunile financiare ale proiectului
sunt acceptabile,  este şi  Principiul  recuperării integrale a costurilor: Regulamentele (articolul 2.2.1 din
anexa 3 la Actul de  implementare 2015/207) prevăd că respectarea principiului recuperării integrale a
costurilor presupune că "tarifele vor urmări pe cât de mult posibil recuperarea costului de capital, a costurilor
de operare şi întreţinere, inclusiv a costurilor legate de mediu şi de resurse". O mare parte din creşterea de
tarife în termeni reali este folosită pentru creşterea redeven ei.ț

Conform  prevederilor  Ordonanţei  de  Uirgen ă  198/2005  privind  constituirea,ț
alimentarea  i  utilizarea  Fondului  de  Întreţinere,  înlocuire  şi  dezvoltare  pentru  ș proiectele  de
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de  asistenţă financiară nerambursabilă
din partea Uniunii Europene, redeven a este sursăț  la Fondul de Întreţinere, Înlocuire i Dezvoltare (IID) iș ș
poate fi folosită la rambursarea împrumuturilor i la realizarea de investiţii în infrastructură de apă si apăș
uzată.

inând  cont  de  abordarea  inclusă  în  Analiza  Cost-Beneficiu  pentru  Proiectul  POIM,Ț
valoarea redeven ei rezultă din înmul irea cantită ilor de apă potabilă i apă canalizată/epuratăț ț ț ș
facturate  către  utilizatori,  implementarea  strategiei  de  tarifare  fiind  înso ită  de  următoareleț
nivele ale redeven ei:ț

Redeven ăț
unitară

Nivel actual 2021 2022 2023 2024

Apă
(RON/m3)

0.20 0.25 0.55 1.05 1.10

Canalizare
(RON/m3)

0.10 0.12 0.25 0.50 0.53

Epurare
(RON/m3)

0.10 0.12 0.25 0.35 0.37

Valoarea redeven ei  aferente apei industriale i apei produse i transportate  în vedereaț ș ș
redistribuirii  rezultă  din  înmul irea  cantită ilor  facturate  utilizatorilor  cu  0,20  lei/m3  pentruț ț
perioada derulării contractului de delegare.

Urmare celor prezentate mai sus, se solicită modificarea art. 39- Alte costuri, taxe i suprataxeș
din Contactul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr 48/2009ș
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c) dispozi iei operatorului regional APAVITAL SA, în vederea operării, administrării i exploatăriiț ș
sistemului de apă potabilă realizat de către comuna O eleni, jud. Ia i i com. Ion Creangă, jud.ț ș ș
Neam ,  precum i  a  extinderilor  realizate  de  către  membrii  ARSACIS,  impune  completareaț ș
Contractului  de delegare a gestiunii  serviciilor  publice de alimentare  cu apă i  de canalizareș
nr.48/2009, după cum urmează:

 Anexa 1(a) – Zonele Urbane – Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă din Dispozi iiț
Speciale – Partea Comună astfel:
 14.09.2020 – O eleni;ț
 26.10.2020 – Ion Creangă, jud. Neam ;ț
 23.11.2020 – Sine ti.ș

 Art.72 lit.d – Lista bunurilor proprietate publică i privată, aferente Serviciilor i care sunt transmiseș ș
spre folosin ă Operatorului pe durata contractului, astfel:ț
 Lista bunurilor de retur nr. 33938/16.07.2020 – com. Todire ti, jud. Ia i;ș ș
 Lista bunurilor de retur nr. 40334/26.08.2020 – com. Române ti, jud. Ia i;ș ș
 Lista bunurilor de retur nr. 44709/15.09.2020 – com. Cucuteni, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 44501/14.09.2020 – com. O eleni, jud. Ia i;ț ș
 Lista bunurilor de retur nr. 47045/24.09.2020 – com. Miroslava, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 47046/24.09.2020 – com. Miroslava, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 47595/25.09.2020 – com. Victoria, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 49611/05.10.2020 – com. Aroneanu, jud.Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 52953/20.10.2020 – com. Miroslava, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 53414/22.10.2020 – com. Ruginoasa, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 53655/23.10.2020 – com. Ciurea, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 53651/26.10.2020 – com. Ion Creangă, jud. Neam ;ț
 Lista bunurilor de retur nr. 55842/03.11.2020 – com. Ruginoasa, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 57194/11.11.2020 – com. Miroslava, jud. Ia i;ș
 Lista bunurilor de retur nr. 59195/23.11.2020 – com. Sine ti, jud. Ia i.ș ș

 Art. 72 lit. e – procesul verbal de predare – preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor;
 Procesul verbal nr. 33938/16.07.2020 de predare-preluare „Teren în suprafa ă de 400 mp dinț

localitatea Strie ti, com. Todire ti, jud. Ia i”;ș ș ș
 Procesul verbal nr. 40334/26.08.2020 de predare-preluare „Extindere i bran amente la sistemulș ș

de alimentare cu apă în satul Avântu din comuna Române ti, jud. Ia i”;ș ș
 Procesul verbal nr.44709/15.09.2020 de predare-preluare „Extindere sistem de alimentare cu apă

din loc. Cucuteni, com. Cucuteni, jud. Ia i”;ș
 Procesul  verbal  nr.  44501/14.09.2020  de  predare-preluare  „Sistem  de  apă  din  localitatea

Hândre ti, com. O eleni, jud. Ia i”;ș ț ș
 Procesul verbal nr. 47045/24.09.2020 de predare-preluare „Realizarea de racorduri la re eaua deț

canalizare în satele Brătuleni, Vorove ti, Valea Ursului, Ciurbe ti, Găureni i Uricani, comunaș ș ș
Miroslava, jud. Ia i”;ș

 Procesul verbal nr.47046/24.09.2020 de predare-preluare „Alimentare cu apă i canalizare apeș
uzate menajere pentru Parc Industrial I i Parc Industrial II, comuna Miroslava, jud. Ia i”;ș ș

 Procesul verbal nr.47595/25.09.2020 de predare-preluare „Extinderea sistemului de alimentare
cu apă potabilă în localită ile Victoria, Sculeni, Frăsuleni, Stînca, Luceni, endreni i Icuseni dinț Ș ș
comuna Victoria, jud. Ia i”;ș

 Procesul verbal nr. 49611/05.10.2020 de predare-preluare „Teren în suprafa ă de 1000 mp, nr.ț
cadastral 65673, din loc. Aroneanu, com. Aroneanu, jud. Ia i;ș



 Procesul verbal nr. 52953/20.10.2020 de predare-preluare „Teren în suprafa a de 100 mp situat înț
intravilan sat Horpaz, com. Miroslava, jud.Ia i, identificat cu numărul cadastral 66021”;ș

 Procesul verbal nr. 53414/22.10.2020 de predare-preluare „Extindere re ea de canalizare din loc.ț
Ruginoasa, Rediu i Dumbrăvi a, com. Ruginoasa, jud. Ia i”;ș ț ș

 Procesul verbal nr. 53655/23.10.2020 de predare-preluare „Extinderi sistem alimentare cu apă
din localită ile Ciurea, Dumbrava i Lunca Cetă ii (cartier Zanea), comuna Ciurea, jud. Ia i”;ț ș ț ș

 Procesul  verbal  nr.  53651/26.10.2020  de  predare-preluare  „Sistem de  alimentare  cu  apă  din
localită ile Ion Creangă, Recea, Izvoru i Muncelu, com. Ion Creangă, jud. Neam ”;ț ș ț

 Procesul  verbal  nr.  57194/11.11.2020  de  predare-preluare  a  „Construc iilor  aferenteț
infrastructurii tehnico-edilitare apar inând sistemului de apă potabilă donate de către Societateaț
AVI-TOP SA”;

 Procesul  verbal  nr.59195/23.11.2020 de predare-preluare  „Sistemul  de alimentare  cu apă din
localită ile Sine ti, Osoi, Storne ti i Bocni a, com. Sine ti, jud. Ia i”.ț ș ș ș ț ș ș
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 mai sus men ionate,ș ț
încheierea Actului Adi ional nr.40 la Contractul de delegare nr.48/2009 i împuternicirea Pre edinteluiț ș ș
Asocia iei de a semna, în numele i pe seama membrilor asocia i, Actul Adi ional nr.40.ț ș ț ț

Conform dispozi iilor  Legii  nr.51/2006 a serviciilor  comunitare de utilită i  publice,  prin art.8ț ț
alin.3  lit.d2,  art.10  alin.5  i  5ș 1 statuează  faptul  că  modificarea  de  către  Asocia ie  a  contractului  deț
delagare  este  condi ionată  de  primirea  în  prealabil  a  unui  mandat  special  din  partea  autorită ilorț ț
deliberative ale UAT-urilor membre ARSACIS.

d) HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutive-cadru i a statutului-cadru ale asocia iilor deș ț
dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilită i publice, cu modificările iț ș
completările ulterioare, Art.13 din Statutul ARSACIS actualizat, modificat, completat prevede:
„… Orice unitate administrative-teritorială care devine membru al Asocia iei acceptă în totalitateț
prevederile prezentului statut i deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act additional laș
contractul de delegare, ce va fi semnat de Asocia ie în numele i pe seama unită ii administrativ-ț ș ț
teritoriale respective.”
Consiliul Local Ion Creangă a aprobat delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu

apă i de canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Ia i prin HCL. Nr. 22/29.03.2019.ș ș
Se supune spre analiza Adunării Generale a Asocia ilor oportunitatea încheierii de act aditionalț

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș
încheiat între ARSACIS în calitate de Autoritate delegantă i operatorul regional APAVITAL S.A., cuș
referire  la  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  ale  unită iiș ț
administrative-teritoriale Ion Creangă, jud. Neam  către operatorul regional APAVITAL S.A. Ia i. ț ș

Propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea i completarea Contractului deș
delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  i  canalizare  nr.  48/2009,  prin  Actulș
Adi ional nr.40, în forma prezentată de initiator.ț

VICEPRIMAR, 
ARCANA MARCEL
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