
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2656 din 06.03.2019 

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.29 

 

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.29; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 171 din 18.02.2019, întocmită de ARSACIS 

cu privire la modificarea proiectului de Act Adiţional nr.29 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;  

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.________ din data de ____________; 

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

Local al Comunei Oțeleni înregistrat la nr.___din_____________  

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 acordă mandat special reprezentantului UAT Comunei Oțeleni în Adunarea 

Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor 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 Comunei Oțeleni: 

a) completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare nr. 48/2009:   

- art. 72 din Dispoziții generale; 

- Anexa 1(a) ”Zonele urbane pentru serviciul public de alimentare cu apă potabilă” și 

Anexa 1(b) ” Zonele urbane pentru serviciul public de canalizare” din Dispoziții speciale-

Partea comună; 

b) încheierea Actului Adițional nr. 29 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 SC APAVITAL SA. 

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

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

Comunei Oțeleni atribuțiile referitoare la modificarea prin Actul Adițional nr. 29 a Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor 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 – dl. Victor Chirilă, a  Actului Adițional nr. 29 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor 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 

care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 29 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 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 

- SC APAVITAL SA; 

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

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. 2655 din 06.03.2019 

 

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.29 

 

 

În cadrul şedinţei Consiliului director ARSACIS din data de 31.01.2019, la punctul nr. 3 

de pe ordinea de zi "Prezentarea Actului Adiţional nr.29 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.48/2009, în vederea aprobării in AGA 

ARSACIS", reprezentanţii SC AP AVIT AL SA - director general, dl.dr.ing.Ion Toma şi director 

tehnic, dl.ing.Mihai Doruş - au solicitat excluderea comunei Prăjeni, judeţul Botoşani din 

proiectul Actului adiţional nr.29 pe motivul calităţii apei din zonă.  

Membrii Consiliului director, prezenţi la şedinţă, au decis analiza solicitării SC 

APAVITAL SA şi o întâlnire intre cele două Părţi: reprezentanţii comunei Prăjeni, ARSACIS şi 

reprezentanţii APA VITAL.  

Întâlnirea a avut loc pe data de 05.02.2019, ora 10:30 la sediul operatorului, unde poziţia 

reprezentanţilor SC AP A VITAL SA a fost păstrată, în sensul excluderii din proiectul Actului 

adiţional nr.29.  

În şedinţa AGA din data de 07.02.2019 a fost aprobată modificarea Actului adţional nr.29 

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

nr.4812009, în sensul excluderii comunei Prăjeni până la rezolvarea problemelor recomandate de 

operatorul SC APA VITAL SA Iaşi.  

Scurt istoric:  

Comuna Prăjeni a fost acceptată ca membru ARSACIS în data de 29.01.2018 prin 

Hotărârea nr.2. La data de 13.04.2018 a fost semnat Actul aditional nr.24 la Contractul de 

delegare a gestiunii serviciilor nr.48/2009, de către ARSACIS şi APA VITAL privind delegarea 

serviciilor de către comuna Prăjeni. Conform Legii 51/2006 art.24 alin.2 "În cazul gestiunii 

delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru 

furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte 

intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii."  

Deoarece, proiectul Actului adiţional nr.29 a fost aprobat de aproximativ 70 UAT -uri, se 

impune revocarea hotărâri lor emise de consiliilor locale şi aprobarea Actului adiţional nr. 29 din 

care este exclusă comuna Prăjeni.  

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.2657 din 06.03.2019 

 

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.29 

 

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.29; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 171 din 18.02.2019, întocmită de ARSACIS 

cu privire la modificarea proiectului de Act Adiţional nr.29 la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația 

Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;  

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 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 


