
 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL IAȘI 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI 

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

 

Nr. 4471 din 03.05.2019 

 

A N U N Ţ 
 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată (r1), se aduce la cunoştinţă publică următorul 

proiect de act normativ:  

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

Proiectul de hotărâre, mai sus amintit, cu documentaţia de bază poate fi consultat:  

- pe site-ul Primăriei comunei Oţeleni la adresa: www.primariaoteleni.ro secţiunea Transparenţă 

decizională  

- la sediul Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi 

(panoul de afişaj);  

Proiectul de hotărâre se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la secretariatul 

comunei Oţeleni.  

În conformitate cu prevederile art. 7. alin. (4) din Lege nr. 52/2003, începând cu data 

afişării şi până la data de 03.06.2019 se pot trimite în scris propuneri, sugestii şi opinii cu valoare 

de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.  

Propunerile, sugestiile şi opiniile privind proiectul de hotărâre, se vor transmite:  

- prin fax la numărul 0232/718.246  

- prin email la adresa: primariaoteleni@gmail.com  

- prin scrisori transmise prin poştă la adresa Primăriei comunei Oţeleni, Str. Şcolii, nr. 2, sat 

Oţeleni, com. Oţeleni, jud. Iaşi, Cod poștal: 707355 

- depuse la secretariatul comunei Oţeleni, judeţul Iaşi,  

- persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu 

privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din 

proiectul de hotărâre la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale 

expeditorului. Opiniile tuturor factorilor interesaţi de acest proiect vor fi prelucrate pentru a 

definitiva o formă finală a proiectului ce va fi înaintat Consiliului Local Oțeleni;  

- persoana responsabilă cu primirea propunerilor, sugestiilor şi opiniilor, formulate şi  transmise 

în scris, cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice: Benchea Robert, secretar 

comună.  



Dezbaterea publică a proiectului de hotărâre se va organiza în condiţiile prevăzute de 

Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată (r1), 

dacă acest lucru se solicită în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă 

autoritate publică.  

Aşteptăm cu interes poziţia dumneavoastră referitoare la acest proiect, precum şi 

propunerile şi observaţiile dumneavoastră care vor purta menţiunea: „Recomandare la proiectul 

de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31” 

 

 

Afișat astăzi, 3 mai 2019 
Secretar, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4470 din 03.05.2019 

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

 

Consiliul Local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă _______, în data de _______ la 

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

Văzând că domnul/doamna ___________ 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 modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31; 

Având în vedere: 

a) Solicitarea nr.15750/01.04.2019 făcută de Operatorul regional SC APAVITAL SA Iaşi de 

modificare şi completare a tarifelor pentru serviciile conexe;  

b) Nota de fundamentare nr.13213/19.03.2019 privind actualizarea/modificarea tarifelor 

serviciilor conexe prestate terţilor emisă de SC APAVlTAL SA;  

c) Decizia Consiliului de administraţie al SC APA VITAL SA laşi nr.26/21.03.2019;  

d) Nota de fundamentare ARSACIS nrA50 din 03.04.2019 privind modificarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.48/2009.  

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.________ din data de ____________; 

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei ____________ din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

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._____ din _______ 

la sediul și pe site-ul 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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”abțineri”, adoptă următoarea, 

 



HOTĂRÂRE: 

 

ART.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare încheiat între ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, conform 

Actului Adiţional nr.31, prevăzut în Anexa nr.l - parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART.2.  Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal laşi - 

ARSAClS, cu sediul în laşi, Str. Mihai Costăchescu nr.6 (clădire administrativă 3), înscrisă în 

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iaşi cu nr.84/N07.07.2005, al cărei 

membru este Comuna Oțeleni, să semneze prin reprezentantul său legal, Preşedintele Asociaţiei 

Victor Chirilă, în numele şi pe seama Comunei Oțeleni, Actul Adiţional nr.31 la Contractul de 

Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizate.  

ART.3. Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - ARSACIS şi S.C. APA 

VITAL SA Iaşi, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.  

ART.4.  Secretarul Comunei Oțeleni va comunica copii după prezenta hotărâre  

Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă- Canal laşi, S.c. APA VITAL S.A. şi Institutiei 

Prefectului Judetului laşi.  

 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

Oțeleni,_____, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 4469 din 03.05.2019 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

 

Prin adresa nr. 15750 / 01.04.2019 SC APAVlTAL SA, în calitate de operator regional, 
solicită aprobarea unui tarif nou, destinat terţilor, pentru mixtură asfaltică. Pentru justificarea 
structurii tarifului SC APAVITAL SA a anexat adresei menţionate, Nota de fundamentare 
nr.13213/19.03.2019 şi costurile estimate de operator pe elemente de cheltuială, fără a fi 
justificate de facturi din partea furnizorilor.  

Conform prevederilor legale şi ale Contractului de delegare a gestinii serviciilor publice 
de alimentare cu apă şi de canalizare nr.48/2009, Asociatia Regională a Serviciilor de Apă 
Canal Iaşi-ARSACIS aprobă tarifele practicate de operatorul regional SC APA VITAL SA pentru 
serviciilor conexe. Aceste tarife sunt anexă la Contractul de delegare a serviciilor publice 
nr.48/2009, astfel încât se impune modificarea acestuia prin Act adiţional.  

Se anexează: Decizia Consiliului de administraţie a SC APAVITAL SA nr.26/21.03.2019. 
Nota de fundamentare nr.13213/19.03.2019 şi structura tarifului pentru mixtură asfaltică.  

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizaţi şi să decideti asupra efectuării 
demersurilor de modificare a Contractului de delegare a gestinii serviciilor publice de alimentare 
cu apă şi de canalizare nr.48/2009 prin Act adiţional, in sensul includerii tarifului pentru mixtură 
asfaltică în Anexa 2 la Contractul de delegare, Dispoziţii speciale - Partea de Apă şi Partea de 
Canalizare.  

Având în vedere cele mai sus prezentate, vă propun adoptarea hotărârii în forma 
prezentată. 
 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2 

Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com 

Nr. 4510 din 06.05.2019 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31 

 

Având în vedere referatul de aprobare și proiectul de hotărâre inițiate de către 

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

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr. 31; 

Având în vedere: 

e) Solicitarea nr.15750/01.04.2019 făcută de Operatorul regional SC APAVITAL SA Iaşi de 

modificare şi completare a tarifelor pentru serviciile conexe;  

f) Nota de fundamentare nr.13213/19.03.2019 privind actualizarea/modificarea tarifelor 

serviciilor conexe prestate terţilor emisă de SC APAVlTAL SA;  

g) Decizia Consiliului de administraţie al SC APA VITAL SA laşi nr.26/21.03.2019;  

h) Nota de fundamentare ARSACIS nrA50 din 03.04.2019 privind modificarea Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.48/2009.  

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 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; 

Consider că proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii consiliului local în forma 

prezentată. 

 

Secretar, 

Benchea Robert 

 

 


