ROMAIVIA

JUDETUL IA;I
COMUNA LETCANI
CONSILIAL LOCAL

Hotirirea nr. 83 12015

qi canalizare
privind aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apd

CONSILIUL LOCAL AL COMUNBI LETCAI{I,

'

-

legal constituit, intrunit la lucrdrile
$edinlei ordinare din data de 30 septembrre2015,

Avind in vedere:
de delegare a gestiunii
Nota de fundamentare ARSACIS cu privire la necesitatea aprobdrii rnodificdrilor la Contractui
Stelian, in temeiul
rurcu
domnul
comunei,
primarul
de
inillat
proiect
canalizare,
serviciului public de alimentare cu ap6 si

dispoziliiloi art.45 alin.(6) din Legea nr. 2l5l20}l a administraliei publice locale, republicatS;
patrimoniului din cadrul primdriei, in
Referatul nr. :1950125.og.zol5 intocmit de compartimentul peniru administrarea
temeiul prevederilor art.44 dlr l-egea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
qi urbanisrn din cadrul consiliului local
avizul favorabil al comisiei p"nfr, activitatea in domeniul amenajSrii teritoriului
ar1.43 qi 54 alin.(4) din Legea nr'
prevederilor
Lelcani pentru proiectul de h-otarare mai sus men{ionat, aviz emis in temeiul
2l5l2)0l a administraliei publice locale, republicatI;
comunei Le{cani, jr. Irimi{a Vali-claudia,
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii prezentei hotdrdri al secretarului
lit'"a" din Legea nr' 21512001 a
afi.ll7
cu
coroborat
art.47
prevederilor
prin contrase.nu.Jn acesteia,-in temeiul

administraliei publice locale, republicatd;
- Hotdr6rea consiliului local nr. 4912015;'
- Actul Adilional nr.16 la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apf, 9i de canalizare 9i procesul verbal
w.23.09.2015 al qedinfei AGA ARSACIS;
- preveder 1le Legri 5212it03 privind transparenta decizionald in administra{ia publicd local6; nr.21512001 republicatd privind
examin6nd prevederile legate specifice in materie, respectiv: art.63 din Legea
nr. 5112006 qi a Legii serviciului de alimentare cu
administralia public[ iocala, Legii sJrviciil,or comunitare de utilitd{i publice
prevederile ar1.58 din contractul de delegare a
apd gi de canalizare nr. 2qtDio6 cu modific6rile qi completarile ulterioare;
gestiunii serviciului public de alimentare cu apd 9i canalizare;

Intemeiul art.45alin.lsiart.115alin.1 lit.bdinLegeanr.2l5l20olprivindadministratiapublicalocala,republicatd,cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

uorAnAgrn:
serviciului de alimentare cu apd qt
modificarilor Actului Adilional
caIlahzarc incheiat intre ARSACIS qi SC APAVITAL SA Iagi, conform
hotdr6re'
nr.16 prevdzttilAnexa nr.1, care face parte integrantd din prezenta
A'R'S'A'C'IS,
Art.2 Se acord6 mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor Ap[ Canal Iaqi de la grefa
cu sediul in Iaqi, Str.octav Bdncila, nr.l, inscrisd in Registrul asocialiilor qi fundaliilor
AsociatieiPresedintele
legal
Judecrtoriei Iasi cu nr.11A124.01.2008, sd semneze prin reprezentantul sdu
Adilional nr.16 la Contractul de
aomnul Victor Chirild, in numele qi pe seama Comunei Le[cani, Actul
Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apA qi de canalizare'
Iagi *
Art.3 primarul comunei, domnul Turcu Steiian, Asocialia Regional6 a Serviciilor de Apd-Canal

Art.l

Se aprobd modificarea Contractului de delegare a gestiunii

prezentei hotdrAri'
ARSACIS, prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile
primarului, Asocia{iei Regionale
hot[rare
prezenta
din
Art.4 Secretarul comunei va inainta un exempiar
la$i'
Jude{ului
pentru Serviciile de Ap[ qi Canal Iaqi qi Instituliei Prefectului
O

&pi" a prerertei

hotarad va

ti

afigatd la sediul consiliului local pentru a

1-r

adusi la cunoqtin{d publicd'

Coutrase
Secret

Irimi

