
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 45 

privind aprobarea modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă-Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. şi 

S.C. APAVITAL S.A.  

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi, întrunit la lucrările şedinţei ordinare din data de 

31 octombrie 2013; 

Având în vedere: 

- Hotărârea nr. 35/2009 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Contractului de 

delegare a serviciilor apă-canal încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă - Canal Iaşi – 

A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL S.A.;  

- prevederile art. 58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

canalizare; 

 Luând act de : 

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

-  Proiectul de hotărâre al viceprimarului comunei, înregistrat sub nr. 6985/RG/2013; 

- Avizul favorabil, înregistrat sub nr. 7170/RG/2013 al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului 

Local al Comunei Răducăneni şi Referatul compartimentului de specialitate, înregistrat sub nr. 

7049/RG/2013; 

În conformitate cu prevederile: 

- Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apa si 

de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 36, alin. (2), lit. „d” şi alin. (6), lit. „a”, pct. 14 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 În temeiul art. 45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art. 1 - Se aprobă modificarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.R.S.A.C.I.S. (Asociaţia 

Regională a Serviciilor Apă-Canal Iaşi) şi operatorul regional furnizor de servicii publice de alimentare cu 

apă şi canalizare S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, conform Actul adiţional nr. 11 prevăzut în Anexa – parte 

integrantă a prezentei hotărâri.  

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

A.R.S.A.C.I.S., cu sediul în Iaşi, str. Octav Băncilă nr. 1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de 

la grefa Judecătoriei Iaşi sub nr. 7/A/24.01.2008, al cărei membru este Comuna Răducăneni, să semneze , 

prin reprezentantul său legal Preşedintele Asociaţiei – domnul Victor Chirilă, Actul adiţional nr. 11 la 

Contractul de delegare, în numele şi pentru Comuna Răducăneni.  

Art. 3 - Asociaţia Regională a Serviciilor de Apa Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. şi S.C. APAVITAL 

S.A., prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 4 - Secretarul comunei va transmite câte o copie de pe prezenta hotărâre S.C. APAVITAL 

S.A., Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă-Canal Iaşi – A.R.S.A.C.I.S. şi Instituţiei Prefectului Judeţului 

Iaşi pentru controlul legalităţii.  

Dată astăzi 31 octombrie 2013. 

                                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     

                                            Consilier local,   

    

                                          LILIANA CARP 
                                                                                                                                  Contrasemnează,  

                                                                                                                                                       Secretarul comunei 

                                                                                                                                                         Bumbaru Cătălin  

 

 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul tuturor  celor  15 consilieri locali în funcție  ai Consiliului Local al 

Comunei Răducăneni.          


