
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 25 

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 09.03.2018 la 

care participă un număr de 12 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință, 

Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiate de către Primarul 

comunei Oțeleni privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 23; 

Având în vedere  nota de fundamentare ARSACIS nr.187/06.02.2018 la proiectul de 

Hotărâre de Consiliu Local privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.48/2009 încheiat între ARSACIS și 

SC APAVITAL SA prin Actul Adițional nr. 23; 

Având în vedere  raportul ARSACIS nr. 114/25.01.2018 privind solicitarea SC 

APAVITAL SA de modificare a prețurilor/tarifelor pentru apa potabilă, apa industrială, apa 

redistribuită și apa uzată,  

Având în vedere  memoriul SC APAVITAL SA nr. 3663/25.01.2018 privind solicitarea 

de modificare a prețului pentru apa potabilă, apa industrială, apa redistribuită și a tarifelor de 

canalizare și epurare; 

Având în vedere  adresa SC APAVITAL SA nr. 5426/06.02.2018 referitoare la 

actualizarea Planului de afaceri al SC APAVITAL SA, 

Având în vedere  nota de fundamentare ARSACIS nr.216/08.02.2018 privind 

completarea art. 72 din Contractul   de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr.48/2009-Dispoziții generale, 

Având în vedere  procesul verbal al ședinței AGA ARSACIS nr. 126/29.01.2018, 

Având în vedere raportul compartimentului secretariat din cadrul aparatului de 

specialitate al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr.1355 din data de 02.03.2018, 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice din cadrul Consiliului Local 

înregistrate la nr.1266 din 09.03.2018. 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit.a) din Legea 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi art 115 alin. 1 lit. b) din Legea 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu un număr 

de 7 voturi ”pentru”, 3 voturi ”împotrivă” și  2 ”abțineri”, adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 



ART.1 - Se acordă mandat special reprezentantului UAT Comuna Oțeleni în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS să aprobe în 

Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași - 

ARSACIS, în numele şi pe seama UAT Comuna Oțeleni, încheierea Actului Adițional nr. 23 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC 

APAVITAL SA. 

 

ART.2 – Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 

ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în numele şi pe seama UAT 

Comuna Oțeleni atribuțiile referitoare la încheierea Actului Adițional nr. 23 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, încheiat 

între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA. 
ART.3 Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele 

Asociației, a Actului Adițional nr. 23 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009. 
ART.5 Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor 

de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA, cu modificările și completările ulterioare 

prin Actele Adiționale nr. 1-22 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 23 rămân 

neschimbate și își produc efectele. 
ART.6 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC 

APAVITAL SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

ART.7 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului Comunei Oțeleni; 

- Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

JITARU IONEL 

 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1), 

p. secretarul comunei 

BENCHEA ROBERT 

 

Oțeleni, 9 martie 2018 

 

 

 

 

 

 

 


