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Hotirffrea nr.7 I 2020
privind aprobarea modificdrilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public

de alimentare cu apd qi canahzare ff.4812009, prin Actul Adilional nr.35

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,legal constituit, intrunit la lucrdrile qedinlei

ordinare din data de 30 ianuarte2020,
Avf,nd in vedere:

Avdnd in vedere Adresa m.1466123.01.2020 emisd de ARSACIS;
Avdnd in vedere Raportul ARSACIS w. 1465123.01.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de

modificare a art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispoziliile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii

serviciilor publice de alimentare cu apd qi de canalizare ff. 4812009 prin Actul Adifional nr. 35,

Av6nd in vedere Memoriul APAVITAL SA nr. 64368123.12.2019 privind solicitarea de modificare a

art.36 Tarifele pct. 3) din Dispoziliile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice

de alimentare cu apd qi de canalizare ff. 4812009, precum qi Completarea Memoriului cu numdrul

64368123.t2.20t9;
- proiectul de hotdr6re nr.726127.01.2020 iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, cu

privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd ;i
canalizarc nr.4812009, prin Actul Adilional nr.34;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd ;i de canahzarc,

nr. 4812009, incheiat intre Asocialia Regionald. a Serviciilor de Apd Canal IaEi - ARSACIS qi SC

APAVITAL SA;

- Referatil m.79112020 ?ntocmit de compartimentul de achizilii publice qi investilii din cadrul primf,riei,

in temeiul prevederilor art.l36 alin.(8) lit.,,b" din OUG nr.5712019-Codul Administrativ;
- avizul favorabil al comisiei pentru activitatea in domeniul amenajdrii teritoriului Ei urbanismului qi in

domeniul economic din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotdr6re mai sus menlionat,

aviz emis in temeiul art.l36 alin.(8) lit.,,c" din OUG nr.SltZOtg - Codul administrativ;

- prevederile Legii 5212003 privind transparenf a decizionald in administralia publicd locald;

examinf,nd prevederile legale specifice in materie, respectiv: prevederile Legii serviciilor

comunitare de utilit[]i publice nr. 5112006 qi a Legii serviciului de alimentare cu apa gi de canahzare nr.

24112006 cu modificarile gi completdrile ulterioare; HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv -
cadru ;i a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de

utilitafl publice, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare; prevederile din Contractul de delegare a gestiunii

serviciului public de alimentare cu ap[ qi canalizare, Actele adilionale nr. 1 -3 3 la Contractul de deleg are a a

gestiunii serviciului public de alimentare cu apd qi canalizare; Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor de

Apd Canal IaEi-ARSACIS;
In temeiul art.196 alin.(l) lit,,a" din OUG nr.5712019-Codul Administrativ, cu modificdrile qi

complet[rile ulterioare

HOrAn q.$rn:



Art.l. Se aprobd modificarea art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispoziliile Generale ale Contractul de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd Ei canalizare nr. 4812009 care, conform Actului

Adilional nr. 35, care va avea urmdtorul conlinut:

,,Stabilirea, ajustarea;i modificarea prelurilor;i tarifelor serviciilor de alimentare cu apd;i de

canalizare se fac cu respectarea metodologiei de calcul stabilitd de autoritatea de reglementare

competentd, aplicabild lo data efectudrii operaliunilor de stabilire, ajustare ;i modificare a prelurilor ;i
tarifelor. La data prezentei, metodologia de calcul aplicabild este prevdzutd de Ordinul 65/2007, privind

aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prelurilor/tarifelor pentru serviciile publice

de alimentare cu apd Si de canalizare.

in cazul tn care o unitate administrativ-teritoriald nu are organizat in prezent Serviciul de Alimentare

cu Apd sau SeTviciul de Canalizare, in momentul tn care va beneficia de unul sau de ambele astfel de

Seryicii, va aplica Prelul/Tariful unic din momentul furnizdrii Serviciului sau Serviciilor respectiv(e).

in cazul extinderii Ariei de Delegare cu noi unitdli administrativ-teritoriale, in momentul tn care

(ltilizatorii vor beneficia de Serviciile furnizate de cdtre Delegat, se va aplica atdt Prelul unic la Serviciul

de Alimentare cu Apd, cdt ;i ta Tarifut unic la Serviciul de Canalizare " .

Art.2. - Acordi mandat special Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canal Iaqi - ARSACIS,

cu sediul in IaEi, Str. Mihai Costdchescu, nr. 6 (cl[dire administrativl 3), inscrisd in Registrul asocialiilor ;i
fundaliilor de la grefa Judec[toriei Iaqi cu nr.84lAl0].07.2005, al cirei membru este comuna Letcani, si
semneze prin reprezentantul sdu legal, Preqedintele Asociafiei, ing. Victor Chiril6, in numele Ei pe seama

Comunei Lelcani, Actul Adilional nr. 35 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apd qi canahzare.

Art.3. - Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare

cu ap[ Ei canalizare nr. 4812009, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare prin Acte Adifionale, care nu
contravin prevederilor Actului Adilional nr. 35, rdm6n neschimbate Ei iqi produc efectele.

Art.4 Primarul comunei, domnul Turcu Stelian, Asociatia Regionald a Serviciilor de Apd-Canal Iaqi

- ARSACIS, prin aparatul de specialitate, SC APAVITAL SA, vor duce la indeplinire prevederile prezentei

hotlrdri.
Art.5 Secretarul general al comunei va inainta un exemplar din prezenta hotSrdre primarului,

Asocialiei Regionale pentru Serviciile de Apa qi Canal Iagi gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
O copie a prezentei hotarari va fi afisata la sediul consiliului local pentru a fi adusa la cunostinta publica.

Datd astdzi : 3 0.0 1 .2020
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