
ROMÂNIA 
JUDE�UL IA�I 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI R�DUC�NENI 

  
H O T � R Â R E A   Nr. 22 

privind aprobarea modific�rilor Contractului de delegare a serviciilor ap�-canal încheiat între 

Asocia�ia Regional� a Serviciilor Ap�-Canal Ia�i - ARSACIS �i S.C. APAVITAL S.A.  

 
 Consiliul local al comunei R�duc�neni, jude�ul Ia�i; 

Având în vedere Hot�rârea nr. 35/2009 a Consiliului Local al Comunei R�duc�neni privind 
aprobarea Contractului de delegare a serviciilor ap�-canal încheiat între Asocia�ia Regional� a 
Serviciilor Ap�-Canal Ia�i – ARSACIS �i S.C. APA VITAL S.A.;  

Luând act de :  
- Hot�rârea AGA ARSACIS nr. 2/01.03.2010; 
- prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu ap� 

�i canalizare; 
- Nota de fundamentare nr. 5142/2010 a S.C. APA VITAL S.A.; 
- Nota de fundamentare nr. 54/2010 a Asocia�iei Regionale a Serviciilor Ap�-Canal Ia�i – 

ARSACIS;  
- referatul num�rul 1312/2010 al primarului comunei prin care propune aprobarea modific�rii 

Contractului de delegare a serviciilor ap�-canal încheiat între Asocia�ia Regional� a Serviciilor Ap�-
Canal Ia�i – ARSACIS �i S.C. APA VITAL S.A.; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate �i referatul compartimentului din aparatul propriu; 
În conformitate cu prevederile: 
- Legii serviciilor comunitare de utilit��i publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare nr. 241/2006, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
- art. 36, alin. (2), lit. „d” �i alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administra�iei 

publice locale republicat� 
 În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001,  
 

H O T � R � � T E : 
 
 Art. 1 - Se aprob� Actul adi�ional nr. 3 privind modificarea Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu ap� �i canalizare încheiat între Asocia�ia de Dezvoltare 
Intercomunitar� ARSACIS (Asocia�ia Regional� a Serviciilor Ap�-Canal Ia�i) �i operatorul regional 
furnizor de servicii publice de alimentare cu ap� �i canalizare S.C. APAVITAL S.A. Ia�i. 

Art. 2 -  Actul adi�ional men�ionat la art. 1 este prev�zut în Anexa, parte integrant� a prezentei 
hot�râri.    
 Art. 3 – Se acord� mandat Asocia�iei Regionale a Serviciilor Ap�-Canal Ia�i, cu sediul în Ia�i, 
str. Octav B�ncil� nr. 1, înscris� în Registrul asocia�iilor �i funda�iilor de la grefa Judec�toriei Ia�i sub 
nr. 7/A/24.01.2008, al c�rei membru este Comuna R�duc�neni, s� semneze, prin reprezentantul s�u legal 
dr. Constantin Simirad – Pre�edinte, Actul adi�ional nr. 3 la Contractul de delegare, în numele �i pentru 
Comuna R�duc�neni.  

Art. 4 - Asocia�ia Regional� a Serviciilor de Apa Canal Ia�i – ARSACIS �i S.C. APA VITAL 
S.A., prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hot�râri. 
 Art. 5 - Secretarul comunei va transmite câte o copie de pe prezenta hot�râre S.C. APAVITAL 
S.A., ARSACIS �i Institu�iei Prefectului Jude�ului Ia�i pentru controlul legalit��ii.  

Dat� ast�zi 23 martie  2010. 

 
                                          PRE�EDINTE DE �EDIN��,     
                                               
                                                        Consilier,   

                                PETRU GHERGHEL                                                    Contrasemneaz�  
                                                                                                                                                Secretarul comunei 
 
                                                                                                                                                  Bumbaru C�t�lin  
 


