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Hotirirea nr. 82 12015
privind aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu ap6 gi canalizare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCAf{I, legal constituit, intrunit la tucrdrile' $edinfei ordinare din data de 30 septembrie 2015,
AvAnd in vedere:

- Nota de fundamentare ARSACIS gi proiectul de hotdrAre w.787312015 cu privire la necesitatea aprobdrii modificdrilor Ia
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apd-gi canalizare, proiect iniliat de primarul comunei,
domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi{iilor art.45 alin.(6) din Legea nr. 21s12001 a administratili publice locale,
republicat5;

- Referatul nt.7950125.09.2015 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului din cadrul primdriei, in
temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice locale, republicata;- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului gi urbanism din cadrul consiliului local
Le{cani pentru proiectul de hotdrdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor ar1.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.
215 /2001 a administraliei publice locale, republicatd;

- avizttl favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hot[rdri al secretarului comunei Le]cani, jr. Irimita Vali-Claudia,
prin contraselnnarea acesteia, in temeiul prevederilor aft.47 coroborat cu art.llZ lit.,,a,, din Legea nr. 215/2001 a
administraliei publice locale, republicatd;

- Hot6rdrea consiliului local nr. 4912015;
- Actul Adilional nr.15 la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canalizare;- prevederile Legii 52/2003 privind transparenla decizionaldin administra{ia publicd loiali;

examinind prevederile Iegale specifice in materie, respectiv:, ar1.63 din Legea nr.2l5l200l republicatd privind
administraliapublicd local5, Legii serviciilor comunitare de utilitSli publice nr. 5112006 gI a Legii serviciului de alimentare cu
apd qi de canalizare nr. 24112006 cu modificdrile qi completdrile ulterioare; prevederile ar-t.58 din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu apd Si canalizare;

In temeiul art.45 aln.l si art.1 15 alin.l lit.b din Legea nr.275/2001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

uorAnAgru:

Art.l Se aprobA modificarea Contractului de delegare a gestiunii seiviciului de alimentare cu apd qi
canahzare ingheiat intre ARSACIS qi SC APAVITAL SA Iaqi, conform modificdrilor Actului Aditionalnr15nrevazu!:"#H#jil,TjLlT[:1ffi?'Hi*lJ:';TJ:"TltTlpaca,,arrasi-ansacrs,

cu sediul in Iaqi, Str.Octav B5ncila, nr.l, inscrisd in Registrul asocialiilor qi fundaliilor de la grefa
Judecdtoriei Iasi ctr nr.71N24.01.2008, sd semneze prin reprezentantul sdu legal Presedintele Asociatiei-
aomnul Victor Chiril6, in numele qi pe seama Comunei Lelcani, Actul Adilional nr.l5 la Contractul de
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu ap[ qi de canalizare.

Art.3 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, Asocialia Regionala a Serviciilor de Apd-Canal Iagi -ARSACIS, prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrAri.
Art.4 Secretarul comunei va inairrta un exemplar din prezenta hotdr6re primarului, Asociatiei Regio,ale

pentru Serviciile de Apd qi Canal Iagi gi Institu{iei Prefectului Judefului Iagi.
O copie a prezentei hotdrdri va fi afi$atd la sediul consiliului local pentru a fi adusI la cunoqtinld publictr.

Datd astdzi : 30.09.2015
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