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Hotirflrea nr.27 12015'
privind aprobarea modificdrii Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApI Canal Iagi,
conform Actului Adilional nr.13

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei ordinare dtndatade26
martie 2015,

-

Av6nd in vedere:

Nota de fundamentare w.13262015 qi proiectul de hotlrdre nr.l327D0l5 cu privire la necesitatea aprobirii modificdrilor
Actului Adifional nr.l3 la Statutul Asociafiei, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul
dispoziliilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21512001 a adminishaliei publice locale, republicatd;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului qi urbanism din cadrul consiliului local
Lefcani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art.43 gi 54 alin.(4) din Legea nr.
215 12001 a administraliei publice locale, republicat6;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotir6ri al secretarului comunei Lefcani, jr. Irimi,ta Vali-Claudia,
prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.ll7 lit."a" din Legea nr. 215/2001 a
adminiska{iei publice locale, republicat[;
Actul Adi{ional nr.13 la Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor Apd Canal Iaqi;
Hotar6rea consiliului local nr. 6l/2014;
prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionald in administralia public6 localS;
examinind prevederile legale specifice in mat6rie, respectiv: art.63 din Legea w. 215/2001 republicati privind
administralia publicd localS, Legii serviciilor comunitare de utilitdli publice rr. 5112006 gi a Legii serviciului de alimentare cu
apd gi de canalizare nr.24112006 cu modificdrile gi complet[rile ulterioare; prevederile art.l6, alin.h, art.13 din Statutul
ARSACIS aprobat in conformitate cu prevederile HG 855/2008, Hotf,rdrea rr.74212014 privind modificarea anexelor w.2 gi4la
Hotdrdrea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare
intercomunitarf, cu obiect de activitate serviciile de utilit5li;;
In temeiul art.45 alin.l si art. 1 I 5 alin. I lit.b din Legea w.215/2001 privind adminisfatia publica locala, republicatf,, cu
modificdrile gi completirile ulterioare

-

TIOTARA$TE:
Art.1 Se aprob[ modificarea Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apb Canal Iagi- A.R.S.A.C.LS,
conform Actului Adilional nr.13 - parte integranta aprezentei hotarari.
Art.3. Se acordd mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor Api Canal Iagi - A.R.S.A.C.IS, cu sediul
in Iagi, Str.Octav BSncila, nr.1, inscrisi in Registrul asociafiilor qi fundaliilor de la grefa Judec6toriei Iasi cu
nr.71N24.0L2008, s[ semneze prin reprezentantul sdu legal Presedintele Asociatiei- Victor Chiril6, in numele gi pe
seama Comunei Lelcani, Actul Aditional nr.l3 la Statutul Asociafiei.

Art.4 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, Asocia{ia Regionald a Serviciilor de Api-Canal Iagi
ARSACIS, prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile ptezerfiei hotdrdri.
Art.5 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotlrAre primarului, Asocialiei Regionale
pentru
Serviciile de ApI qi Canal Iaqi 9i Instituliei Prefectului Judefului Iaqi.
O copie a prezentei

hotiriri va fi

afigatf, la sediul consiliului local pentru a

fi

adusd la cunogtin{d public6.

D atd astdzi : 26.03 .20 I 5

Vali-Claudia

-

