ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
Nr. 1808 din 28.03.2018
ANUNŢ
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 Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
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 28.04.2018 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: primariaotelenioteleni@yahoo.ro
- 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, consilier cu
atribuții de secretar de 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 Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum
și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25”

Pentru secretarul comunei,
Lupu Ioan

CONSILIUL LOCAL
OŢELENI

ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI

COMUNA OŢELENI
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.1807 din 28.03.2018
privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare,
precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
Consiliul local al comunei Oţeleni, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 27.04.2018 la
care participă un număr de.......consilieri, din totalul de 12 consilieri în funcţie,
Văzând că domnul Jitaru Ionel este președinte de ședință,
Luând în dezbatere expunerea de motive și proiectul de hotărâre inițiat de către Primarul
comunei Oțeleni privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
Având în vedere nota de fundamentare ARSACIS nr. 605/16.03.2018 privind
modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
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.1902 din 03.04.2018.
Având în vedere raportul de avizare nr._____din _________ al Comisiei juridice, de
disciplină, protecţia mediului, urbanism şi amenajarea teritoriului, 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.1808 din 28.03.2018
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 ..........voturi ”pentru”,.............voturi ”împotrivă” și ..........”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 art. 176 alin. (1) din
Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, după cum urmează:
1. ”Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatori, stabilită în cadrul contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cotă
procentuală din cantitatea totală de apă rece și/sau caldă furnizată în conformitate cu
prevederile SR1846-1:2006, după cum urmează:
a) 100% pentru utilizatorii din orașe și municipii;
b) 85% pentru utilizatorii din mediul rural, proprietari de locuințe individuale cu un
singur branșament de apă și un singur racord de canalizare.”
2. modificarea 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. 25.
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:
1. elaborarea și aprobarea modificării art. 176 alin. (1) din Regulamentul serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare, astfel:
”Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatori, stabilită în cadrul contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cotă
procentuală, din cantitatea totală de apă rece și/sau caldă furnizată în conformitate cu
prevederile SR1846-1:2006, după cum urmează:
a) 100% pentru utilizatorii din orașe și municipii;
b) 85% pentru utilizatorii din mediul rural, proprietari de locuințe individuale cu un
singur branșament de apă și un singur racord de canalizare.”
2. modificarea 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. 25.
Art.3. – Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, Președintele
Asociației, a Actului Adițional nr. 25 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. 1-24 care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 25 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
și va afișa la sediul și pe site-ul instituției.
INIŢIATOR,
PRIMAR INTERIMAR,
GHERĂESCU FELICIAN MIHAI
Oțeleni,_____, 2018

Avizează pentru legalitate,
Conf. art. 47 din Legea 215/2001 (r1),
Secretarul comunei
BENCHEA ROBERT

PRIMĂRIA COMUNEI OȚELENI - JUDEȚUL IAȘI
Sat Oţeleni, Comuna Oţeleni, Str. Şcolii, Nr.2
Tel/fax: 0232.718.246, E-mail: primariaoteleni@gmail.com
Nr. 1806 din 28.03.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
Obligativitatea racordării la sistemele publice de canalizare este impusă de Legea
241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare-art.31 alin.˶ (51) Utilizatorii,
persoane fizice sau juridice, inclusiv cei care au sisteme proprii de alimentare cu apă, au
obligaţia de a se racorda la sistemele publice de canalizare e istente sau nou- înfiinţate, dacă
aceştia nu deţin staţii de epurare avansată care respectă condiţiile de descărcare a apelor
epurate în mediul natural.
În vederea asigurării protecției resurselor de apă subterane, a creșterii interesului
populației de utilizare a rețelelor de canalizare și de racordare la sistemul de canalizare, Asociația
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS propune modificarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă și de canalizare privind procentul de apă uzată care se facturează
la utilizatorii casnici de la case.
Regulamentul serciviului de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat de AGA
ARSACIS prin Hotărârea nr.5/09.03.2017, stabilește cadrul juridic unitar privind funcţionarea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, definind condiţiile-cadru şi modalităţile ce
trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii
acestor servicii.
Astfel, propunem modificarea art 176, alin. 1 după cum urmează:
(1) Cantitatea de apă uzată evacuată de utilizatori, stabilită în cadrul contractului de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, reprezintă o cota
procentuală din cantitatea totală de apă rece și sau caldă furnizată în conformitate cu
prevederile SR1846-1:2006, după cum urmează:
a) 100% pentru utilizatorii din orașe și municipii;
b) 85% pentru utilizatorii din mediul rural, proprietari de locuințe individuale cu un
singur branșament de apă și un singur racord de canalizare.
Aplicarea procentului de 85% se va face pe un an de zile, urmând a se face o analiză
după această perioadă și a se lua decizia care se impune: de a reduce la 80% cât permite
Ordinul ANRSC 88/2007 sau a se reveni la 100%.
Conform prevederilor legale Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare, anexă a Contractului de delegare, se supune dezbaterii publice.
În urma rezultatului dezbaterii publice se mandatează, de către autoritățile deliberative,
reprezentantul unității administrativ teritoriale în AGA ARSACIS de a vota modificările la
Regulament și se mandatează Asociația pentru încheierea și semnarea Actului adițional la
Contractul de delegare.
Având în vedere cele expuse în paragrafele anterioare, vă propun adoptarea hotărârii
în forma prezentată.
Primar interimar,
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.1902din 03.04.2018
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu
apă și de canalizare, precum și modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25
Având în vedere proiectul de hotărâre nr.1807din 28.03.2018 privind modificarea
Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, nr.
48/2009 prin Actul Adițional nr. 25.
Având în vedere expunerea de motive înaintată de către Primarul comunei Oțeleni
privind modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, precum și
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare, nr. 48/2009 prin Actul Adițional nr. 25;
Având în vedere nota de fundamentare ARSACIS nr. 605/16.03.2018 privind
modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare;
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;
Considerăm că sunt îndeplinite prevederile legale și că proiectul de hotărâre poate fi
supus dezbaterii Consiliului local.
Secretarul comunei,
Benchea Robert

