
CONSILIUL LOCAL 

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI 

 

COMUNA OŢELENI 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9447 din 22.11.2019 

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.33 

 

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.33; 

Având în vedere adresa  nr.1183/18.11.2019 emisă de ARSACIS; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1158 din 03.04.2019, întocmită de ARSACIS 

cu privire la solicitarea de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare către operatorul regional SC APAVITAL SA Iași formulată de către comuna Botești, 

județul Neamț; 

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 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 cu nr.________ din data de ____________; 

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

amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului Local al comunei Oțeleni înregistrat cu 

nr.___din_____________; 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit d) 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 ..........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.33, prevăzut în Anexa nr.1  – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

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

Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr.84/A/07.07.2005, al cărei 

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

Victor Chirilă, în numele şi pe seama Comunei Oțeleni, Actul Adițional nr. 33 la Contractul de 

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

ART.3 Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi – ARSACIS şi SC 

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

hotărâri. 

ART.4 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

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

- Instituției Prefectului Județului Iași; 

 

INIŢIATOR, 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

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

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

Nr. 9476 din 22.11.2019 

 

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.33 

 

 

Având în vedere adresa  nr.1183/18.11.2019 emisă de ARSACIS; 

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1158 din 03.04.2019, întocmită de ARSACIS 

cu privire la solicitarea de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare către operatorul regional SC APAVITAL SA Iași formulată de către comuna Botești, 

județul Neamț; 

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 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.129 alin. (2) lit d) și alin. (7) lit. n)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

Vă propun adoptarea hotărârii în forma prezentată. 

 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U.A.T. COMUNA  OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI  

Compartiment – secretar general - 

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

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

Nr. 9600 din 28.11.2019 

 

RAPORT 

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.33 

 

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.33; 

Având în vedere adresa  nr.1183/18.11.2019 emisă de ARSACIS;  

Având în vedere Nota de fundamentare nr.1158 din 03.04.2019, întocmită de ARSACIS 

cu privire la solicitarea de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare către operatorul regional SC APAVITAL SA Iași formulată de către comuna Botești, 

județul Neamț; 

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 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.129 alin. (2) lit d) și alin. (7) lit. n)  din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

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

prezentată. 

 

Secretar general, 

Benchea Robert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


