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Hotlrflrea nr.64 I 2016

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

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,

legal constituit, intrunit la lucrdrile
gedin{ei ordinare din data de 24 noiembrie 2016,

-

Avdnd in vedere:
Adresa nr. 145012016 a ARSACIS Iagi prin care informeazd cd a fost adoptat6 HotirArea nr.16 ce aprobd Criteriile privind
ierarhizarea programelor de investilii;
Nota de fundamentare ARSACIS nr.21.045120t6 cu privire la necesitatea aprob6rii modificlrilor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu ap6 qi canalizare, proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in
temeiul dispoziliilor ar1.45 alin.(6) din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale, republicati;
Referatul m. 99381201.6 intocmit de compartimentul pentru administrarea patrimoniului dilr cadrul primdriei, in temeiul
prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicat6;
avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului 9i urbanism din cadrul consiliului local
Lelcani pentru proiectul de hotirdre mai sus menlionat, aviz emis in temeiul prevederilor art-43 qi 54 alin.(4) din Legea nr.
215D}il a administra{iei publice locale, republicatl;
avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptirii prezentei hotlriri al secretarului comunei Lelcani, jr. Irimila Vali-Claudia,

prin contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.117 lit."a" din Legea nr. 21512001

a

administraliei publice locale, republicat6;
- Hotlrdrea consiliului local nr. 831201,5;
- Actul Adilional m.l1 la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu ap6 qi de canalizare 9i HotdrArea ACA
Arsacis nr.72122.09.2016 al qedin{ei AGA ARSACIS;
- prevederile Legii 5212003 privind transparenla decizionali in administralia public[ locald;
examinfinh prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.63 din Legea nr. 21512001 republicatd privind
administralia public6 ioca16, Legii serviciilor comunitare de utilitSli publice nr. 5112006 9i a Legii serviciului de alimentare cu
apd 9i de canalizare nr. 24112006 cu modificdrile qi completdrile ulterioare; prevederile art.58 din Contractul de delegare a
gestiunii serviciului public de alimentare cu ap6 qi canalizare
In temeiul art.45 alin.1 si art.l15 alin.l lit.b din Legea nr.21512001 privind administratia publica locala, republicatd, cu
modificdrile qi complet[rile ulterioare

norAnA5rn:
Se aprob6 Actul Adilional nr.17 la Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
alimentare cu apd gi canalizare m.482OAg, incheiat intre ARSACIS qi SC APAVITAL SA Iaqi, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, fiind acordat mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor de
api Canal Iaqi - ARSACIS al cSrei membru este comuna Lefcani, sA semneze prin reprezentantul sdu legal,
Preqedintele Asocialiei - dl Victor Chiril6, in numele gi pe seama comunei Lelcani, Actul Adifional nr,17.
Arr.Z Actul Aditional nr..l7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apd qi canalizare, ff.4812009, incheiat intre Asocialia Regional6 a Serviciilor de Api Canal Iaqi ARSACIS $i SC APAVITAL SA constituie parte integant[ a prezentei hot[rdri.
Art.3 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, Asocialia RegionalS a Serviciilor de Apd-Canal Iaqi -

Art.t

ARSACIS, prin aparatul de specialitate, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotSr6ri.
Art.4 Secretarul comunei va inainta un exemplar din prezenta hotirAre primarului, Asocialiei Regionale
pentru Sbrviciile de A.patiCanal Iaqi qi Instituliei Prefectului Judelului Iaqr.
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