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ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

COMUNA OŢELENI 

 

HOTĂRÂREA NR. 67 

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. 28 

 

Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 29.08.2018 la 

care participă un număr de 11 consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie, 

Văzând că domnul Benchea I. Robert este președinte de ședință, 

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

viceprimarul cu atribuții de primar al 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. 28; 

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

ARSACIS înregistrată sub nr.3595 din 25.06.2018; 

Având în vedere raportul ARSACIS nr. 1134/06.06.2018 cu privire la solicitarea 

Operatorului regional SC APAVITAL SA de modificare și completare a tarifelor pentru 

serviciile conexe; 

Având în vedere  adresa nr. 20745/07.05.2018 emisă de SC APAVITAL SA privind nota 

de fundamentare nr. 18392/24.04.2018 de actualizare/modificare a tarifelor serviciilor conexe 

prestate terților, normele metodologice pentru tarifarea serviciilor conexe la terți și Decizia 

Consiliului de Administrație SC APAVITAL SA nr. 34/25.04.2018; 

Având în vedere  prevederile 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; 

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

Iaşi – ARSACIS; 

Având în vedere  prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de 

activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

de canalizare, republicată; 

Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului Comunei Oțeleni, înregistrat la nr. 3699 din 02.07.2018 

Având în vedere raportul de avizare nr. 5386 din 29.08.2018 al Comisiei juridice, de 

disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, din cadrul Consiliului Local al 

Comunei Oțeleni,  



Având în vedere raportul de avizare nr.5387 din 29.08.2018 al Comisiei pentru activităţi 

economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, din cadrul 

Consiliului Local al Comunei Oțeleni,  

Având în vedere că au fost respectate prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională, prin publicarea în termenul legal a anunțului cu nr. 3700 din 

02.07.2018 la sediul instituției; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), și alin. (6) lit.a) pct. 14 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 11 voturi ”pentru”, 0  voturi ”împotrivă” și  0 ”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: 

- modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe, 

- modificarea și completarea 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, prin Actul Adițional nr. 28. 

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: 

- modificarea și completarea tarifelor pentru serviciile conexe, 

- modificarea și completarea 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, prin Actul Adițional nr. 28. 

Art.3. –  Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele 

Asociației, a Actului Adițional nr. 28 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

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

Art.4. – 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. 1-27 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 28 rămân 

neschimbate și își produc efectele. 

Art.5. – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC 

APAVITAL SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. – Secretarul UAT Comuna Oțeleni  va comunica copii după prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Jud. Iași, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - ARSACIS. 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

BENCHEA I. ROBERT     Contrasemnează pentru legalitate, 

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

            Secretarul comunei 

Oțeleni, 29 august 2018             BENCHEA L. ROBERT 


