ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 14/31.03.2010
-Privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa extraordinară din 31.03.2010, având în vedere:
Nota de fundamentare nr. 467/26.02.2010, prezentată şi susţinută de primarul comunei, domnul Fanică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 473/26.02.2010;
referatul nr. 479/26.02.2010, întocmit de viceprimarul comunei;
Hotararea nr. 2/01.03.2010 a Adunării Generale a Asociaţiei A.R.S.A.C.IS;
Nota de fundamentare nr. 5142/05.03.2010 a S.C APAVITAL S.A. Iaşi;
Nota de fundamentare nr. 54/10.03.2010 a Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi A.R.S.A.C.IS;
Prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare;
Legea nr. 51/2006 privind serviciilor comunitare de utilitaţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 241/2006 privind serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cu modificările ulterioare;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 485/01.03.2010;
votul favorabil exprimat în unanimitate de cei 13 consilieri locali, aflaţi în funcţie;
art. 36 al. 2 lit. d) şi al. 6 lit. a) pct. 14, din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 al. (3) din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta

HOTĂRĂRE:
Art. 1 - Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi
de canalizare încheiat între A.R.S.A.C.IS şi S.C APAVITAL S.A. Iaşi, conform Actului Adiţional nr. 3 –parte
integrantă din prezenta hotătâte.
Art. 2 - Acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi, - A.R.S.A.C.IS, cu
sediul în Iaşi, Str.Octav Băncilă, nr 1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iasi,
cu nr. 7/A/24.01.2008, al cărei membru este comuna Scînteia, să semneze prin reprezentantul său legal
Preşedinte dr. Constantin Simirad în numele şi pe seama comunei Scînteia, Actul Adiţional nr. 3 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art. 3 - Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi - A.R.S.A.C.IS şi S.C APAVITAL S.A. Iaşi prin
aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 - Hotărârea se va comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi - A.R.S.A.C.IS;
-S.C. APAVITAL S.A. Iaşi;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Petrică MIRON

Contrasemnează
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA

Anexă: – Act Adiţional nr. 3
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Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 14/31.03.2010

ACT ADIŢIONAL NR. 3 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII
SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE
PĂRŢILE CONTRACTANTE:
Asociaţia Regională a Serviciilor Apă Canal laşi - ARSACIS, cu sediul în laşi, Str.Octav Băncilă, nr.1, înscrisă în
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor cu nr.7/A/24.01,2008, reprezentată de Preşedinte - dr.Constantin Simirad
în numele şi pe seama unităţilor administrativ teritoriale membre:
şi
Societatea Comercială APAVITAL S.A. IAŞI, codul unic de înregistrare 1959768, înmatriculată la Oficiul Registrul
Comerţului laşi cu numărul J-22-1-91 cu sediul principal în municipiul iasi, str. M.Costachescu, nr.6, judeţul lasi,
reprezentată de dr. ing. Ion TOMA, având funcţia de Director General,
Având în vedere :
a)
b)
c)
d)

Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, cu modificări şi completări
Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificări şi completări
Hotărârea nr. 2/01.03.2010 a Adunării Generale a Asociaţilor ARSACIS;
Prevederile Ari. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare Dispoziţii Generale;

au hotărât, de comun acord modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în sensul celor ce urmează:
Art.1 Următoarele unităţi administrativ teritoriale nu mai sunt părţi semnatare a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare :
• Comuna Cristeşti;
• Comuna Cucuteni;
• Comuna Cotnari;
• Comuna Moţca
Art.2 Se modifică Anexa nr. 2 din Dispoziţii speciale - Partea de apă "Preţul pentru branşare şi alte servicii- Apa".
Art.3 Se modifică Anexa nr. 2 din Dispoziţii speciale - Partea de canalizare „Preţul pentru racordare şi alte servicii Canalizare"
Art.4 Anexele din Dispoziţii Speciale - Partea de Apa se completează cu "Anexa nr. 5 - Preţuri pentru prestări servicii terţi ".
Anexele în forma modificată fac parte integrantă din Actul Adiţional nr. 3 .
Celelalte clauze ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare rămân
neschimbate.
Prezentul Act Adiţional nr. 3 a fost încheiat astăzi, 01.03.2010 în 3(trei) exemplare originale, la sediul Consiliului Judeţean şi
face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi canal.

ASOCIAŢIA REGIONALĂ A
SERVICIILOR APA CANAL IAŞI- ARSACIS
OPERATORUL: S.C APAVITAL S.A Iaşi

Preşedinte:
Director General:

dr. Constantin Simirad
dr.ing.Ion Toma
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