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CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 33 

privind actualizarea, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

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

nr.36 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.04.2020, 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 referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

viceprimarul cu atribuții de primar al comunei Oțeleni, domnul Gherăescu Felician Mihai,  

privind actualizarea, modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36; 

Având în vedere Adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – 

ARSACIS nr. 264/30.03.2020; 

Având în vedere Solicitarea nr. 10506/27.02.2020 și Nota de Fundamentare nr. 

8669/18.02.2020 a Operatorului regional APAVITAL SA de actualizare/modificare a tarifelor 

pentru serviciile conexe; 

Având în vedere Raportul ARSACIS nr. 220/06.03.2020 asupra solicitării Operatorului 

regional APAVITAL SA privind aprobarea actualizării/modificării și completării tarifelor pentru 

serviciile conexe; 

Având în vedere Raportul ARSACIS nr. 1465/23.01.2020 cu privire la solicitarea 

APAVITAL SA de modificare a art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale Contractului 

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

Memoriul APAVITAL SA nr. 64368/23.12.2019 privind solicitarea de modificare a art. 36 

Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009; 

Având în vedere Proiectul de Act adițional nr. 36 la Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009; 

Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

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

Apă Canal Iași – ARSACIS și societatea APAVITAL SA; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal 

Iași – ARSACIS; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și 

de canalizare, republicată; 
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Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Oțeleni, înregistrat cu nr. 2423 din 10.04.2020; 

Având în vedere avizul Comisiei juridice, de disciplină, protecţia mediului, urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu nr.2337din 

27.04.2020; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b) și d) alin. (4) lit. g) și alin. (7) lit. n) 

din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0”abțineri”, 

adoptă următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

ART.1 – Se aprobă actualizarea, modificarea și completarea: Anexei nr. 2 și Anexei nr. 

5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare – 

Dispoziții speciale, Partea de apă, respectiv Anexei nr. 2  din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare – Dispoziții speciale, Partea de canalizare. 

ART.2  – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Oțeleni în Adunarea 

Generală a Asociaților ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a membrilor asociați, în 

numele şi pe seama Comunei Oțeleni, actualizarea/modificarea și completarea: Anexei nr. 2 și 

Anexei nr. 5 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

canalizare – Dispoziții speciale, Partea de apă, respectiv Anexei nr. 2  din Contractul de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare – Dispoziții speciale, Partea de 

canalizare. 

ART.3  – Se aprobă încetarea valabilității Art.1 din Actul adițional nr. 23/13.04.2018 la 

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

48/2009 - Dispoziții generale. 

ART.4 – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Oțeleni în Adunarea 

Generală a Asociaților ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a membrilor asociați, în 

numele şi pe seama Comunei Oțeleni, încetarea valabilității Art.1 din Actul adițional nr. 

23/13.04.2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/2009 - Dispoziții generale. 

ART.5  – Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – 

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

Oțeleni atribuțiile referitoare la:  actualizarea/modificarea și completarea tarifelor pentru 

serviciile conexe; încetarea valabilității art.1 din Actul adițional nr.23/13.04.2018 la Contractul 

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

Dispoziții generale; încheierea Actului Adițional nr. 36 la Contractul de delegare a gestiunii 

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

Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și APAVITAL SA. 

ART.6  – Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași 

– ARSACIS, cu sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 (clădire administrativă 3), înscrisă în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei 

membru este Comunei Oțeleni, să semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației 

– ing. Victor Chirilă, în numele și pe seama Comunei Oțeleni, Actul Adițional nr. 36 la 

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. 

ART.7  – 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 
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de Apă Canal Iași – ARSACIS și Societatea APAVITAL SA, cu modificările și completările 

ulterioare prin Acte Adiționale, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 36, rămân 

neschimbate și își produc efectele. 

ART.8  – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și 

APAVITAL SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

ART.9 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

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

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      Contrasemnează pentru legalitate, 

JITARU IONEL                                   Conf. art. 243 din O.U.G. nr. 57/2019  

   Secretar general, 

Oțeleni, 27 aprilie 2020                       BENCHEA L. ROBERT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


