
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA D O L J E Ş T I
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

 de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional 

      Consiliul Local al comunei  Doljești, întrunit în ședință la data de 28 octombrie 2021;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare nr.9736 din 20.10.2021, prezentată și susținută de primarul comunei Doljești,

domnul Lungu Albert, inițiatorul proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 96/20.10.2021;
- Raportul compartimentului nr.9737 din 20.10.2021, întocmit de responsabilul de urbanism ;
- Referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Doljești;
- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 1150/05.10.2021;
- Hotărârea nr.10/28.02.2019 emisă de Consiliul Local al comunei Prăjeni, jud. Botoșani, privind revocarea

Hotărârii Consiliului Local al comunei Prăjeni nr.72/31.10.2017 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A Iași;

- Hotărârea nr.46/30.06.2021 emisă de Consiliul Local al comunei Prăjeni, jud. Botoșani privind delegarea
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iași;

- Adresa nr.3209/08.07.2021 emisă de Comuna Prăjeni și înregistrată la ARSACIS sub nr. 921/09.07.2021
privind „predarea – preluarea serviciului de apă și canal, administrat în prezent de Primăria Prăjeni”;

- Adresa nr.4343/24.09.2021 emisă de comuna Prăjeni și înregistrată la ARSACIS sub nr. 1131/24.09.2021
privind solicitarea de încheiere a unui Act Adițional la Contractul de delegare pentru a putea preda bunurile ce
compun sistemul, respectiv pentru a fi preluat de către operatorul regional;

- Nota de fundamentare ARSACIS nr.1145/04.10.2021 cu privire la delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Iași de către comuna Prăjeni, jud.
Botoșani;

- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 1148/04.10.2021 privind completarea prin act adițional a Contractului
de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - consolidat;

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009 consolidat, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea
APAVITAL SA;

- prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările
și completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
       - prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și  de canalizare, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional, anexă la prezenta hotărâre și parte
integrantă din aceasta.



Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului comunei      Doljești  pentru  ca  în  numele  și  pe
seama comunei Doljești, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS,
să aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional. 

Art.3. – Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu
sediul  în  Iași,  Str.  Mihai  Costăchescu,  nr.  6  (clădire  administrativă  nr.3),  înscrisă  în  Registrul  asociațiilor  și
fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este comuna Doljești ,să
semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama  comunei Doljești,  Actul
Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 48/2009
consolidat.

Art.4. – Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, care nu contravin prevederilor Actului Adițional, rămân neschimbate
și își produc efectele.

Art.5. –  Secretarul  general  al  comunei  Doljești  va comunica copii  după prezenta hotărâre Asociației
Regionale  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Iași  –  ARSACIS,  societății  APAVITAL  SA și  Instituției  Prefectului
Județului Iași.

Inițiator,
Primar,
Lungu Albert

Contrasemnează, 
                                                Secretar general al comunei DOLJEȘTI

                                                                                                                       Cezar Mihaela
  

       

Adoptată în ședința publică ordinară din data de .......................,  cu un număr de .........voturi  „pentru”,  …....
„abțineri” și ....….. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de ……… consilieri locali prezenți la ședință din
numărul total de ........  consilieri în funcție.

Anexa nr. 1 – Proiectul de Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat.



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA D O L J E Ş T I
Nr. 9736 din 20.10.2021

REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre
cu privire modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

 de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional 

Având în vedere prevederile:
- Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009

consolidat,  încheiat  între  Asociația  Regională  a  Serviciilor  de  Apă  Canal  Iași  –  ARSACIS  și  societatea
APAVITAL SA;

- Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS;
-  Hotărârii  Guvernului  nr.855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv-cadru  și  a  statutului-cadru  ale

asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
       -  Legii  nr.51/2006  privind  serviciile  comunitare  de  utilități  publice,  republicată,  cu  modificările  și
completările ulterioare;
       - Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;

Ținând cont de faptul că prin nota de fundamentare prezentată de ARSACIS SA Iași prin care se prezintă
situația comunei Prăjeni:

În anul 2017 com. Prăjeni, jud. Botoșani a formulat cerere de aderare la Asociația Regională a
Serviciilor  de  Apă  Canal  Iași  -  ARSACIS  și  in  acest  sens  a  emis  Hotărârea  de  Consiliu  Local
nr.47/3l.08.2017, prin care Consiliul Local al comunei Prăjeni, jud. Botoșani a aprobat aderarea comunei
Prăjeni la Asociația ARSACIS. Acest fapt a determinat demararea procedurii privind primirea de noi
membri in Asociație, procedură finalizată prin Hotărârea AGA ARSACIS nr.02/29.01.2018 și incheierea
Actelor Adiționale nr.l9 la Actul Constitutiv și nr. 20 la Statul Asociației ARSACIS. 

Consiliul  Local  Prăjeni,  jud.  Botoșani  a  aprobat  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare  cu  apă  și  de  canalizare  către  operatorul  regional  APAVITAL  S.A.  Iași  prin  HCL  nr.
72/31.10.2017, fiind încheiat Actul adițional ru.24/l3.04.2018 la Contractul de delegare. 

Ulterior,  Consiliul  Local  Prăjeni  a  hotărât  revocarea  delegării  gestiunii  prin  HCL  nr.
10/28.02.2019 de revocare a Hotarârii nr.72/3l.10.20l7 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare către SC APAVITAL SA Iași, hotărâre de care Asociația ARSACIS a
luat act in luna iulie 2021.

 Prin adresa nr.3209/08.07.2021 emisă de Comuna Prăjeni și inregistrată la ARSACIS sub nr.
921/09.07.2021  privind  ,,predarea-  preluarea  serviciului  de  apă  și  canal,  administrat  in  prezent  de
Primăria Prăjeni și Hotărârea nr. 46/30.06.2021, Consiliul Local al comunei Prăjeni, județul Botoșani a
aprobat  delegarea  gestiunii  serviciilor  publice  de alimentare  cu apă și  de  canalizae  către  operatorul
regional APAVITAL S.A. Iași.

 În acest sens  se propune spre dezbatere și analiză, oportunitatea incheierii de act adițional la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizarc nr. 48/2009
consolidat,  incheiat  intre  ARSACIS  in  calitate  de  Autoritate  deleganta  și  operatorul  regional
APAVITAL S.A, cu referire la revocarea și ulterior delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare a unității administrativ-teritoriale Prăjeni, jud. Botoșani către operatorul regional
APAVITAL S.A. Iași.

Având în vedere cele de mai sus, vă propun spre dezbatere proiectul de hotărâre cu privire modificarea și
completarea Contractului  de delegare a gestiunii  serviciilor publice de alimentare cu apă și  de canalizare nr.
48/2009 consolidat, prin Act Adițional.



PRIMAR, LUNGU ALBERT
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA D O L J E Ş T I

Nr. 9737 din 20.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre
cu privire modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

 de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional 

Urmare  a  punerii  la  dispoziția  operatorului  regional  Societatea  APAVITAL SA,  in  vederea
operării, administrării și exploatării sistemului de apă potabilă realizat de către comuna Oțeleni, județul
Iași  și  comuna  Ion  Creangă,  județul  Neamț,  precum  și  a  extinderilor  realizate  de  către  membrii
ARSACIS, se impune completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și de canalizare nr.48 /2009, după cum urmează:

 Anexa nr.1(a) – Ariile de operare pentru Serviciul public de Alimentare cu apă potabilă
din Dispoziții Speciale- Partea Comună, astfel:

-14.05.2021- Grozești
- 30.08.2021 – Tătăruși.

 Art.76 alin.1 lit.d  –  Inventarul  bunurilor  mobile  și  imobile,  proprietate  publică  sau privată  a
unităților administrativ-teritoriale, aferente serviciului puse la dispoziția Operatorului pe
durata Contractului de delegare nr.48/2009, conform notei de fundamentare nr.1148 din
04.10.2021 prezentată de ARSACIS SA;

 Art.76 alin.1, lit.e –Procesul verbal de predare primire a bunurilor prevăzute la litera d),
conform notei de fundamentare nr.1148 din 04.10.2021 prezentată de ARSACIS SA;

Prin  acest  proiect  de  hotărâre  se  propune  spre  aprobare  completarea  prin  act  adițional  a
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009
consolidat cu privire  la aspectele  mai  sus menționate și imputemicirea Președintelui  Asociației  de a
semna, in numele ei și pe seama membrilor asociati, Actul Adițional.

Responsabil urbanism și amenajarea teritoriului,
Molodoi Tonia


