ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS
JUDEŢUL IAŞI

HOTĂRÂREA nr. 65

referitoare la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009,
prin Actul Adițional nr.31
Având în vedere:
- Nota de fundamentare nr. 13213/19.03.2019, întocmită de ARSACIS cu privire la
modificarea proiectului de Act Adiţional nr.31 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă si de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația
Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;
- nota de fundamentare nr. 34647/16.05.2019, prezentată şi susţinută de Viceprimarul
Oraşului Târgu Frumos, domnul Alexa – Angheluş Ion, iniţiatorul proiectului de hotărâre;
- raportul ARSACIS Iaşi nr. 450/03.04.2019;
- proiectul de hotărâre nr. 34648/16.05.2019;
- raportul compartimenului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 34648/16.05.2019;
- avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Oraşului
Târgu Frumos înregistrate cu nr. 35313/28.05.2019 şi nr. 35334/28.05.2019;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă
și de canalizare, nr. 48/2009, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal
Iași – ARSACIS și SC APAVITAL SA;
- prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare,
republicată;
- prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001,
Consiliul Local al Oraşului Târgu Frumos

H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului
de alimentare cu apă şi canalizare încheiat între ARSACIS şi Societatea “APAVITAL”
S.A. Iaşi, conform actului adţional nr. 31, prevăzut în Anexa nr.1, parte integrantă
din prezenta hotărâre.
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Art.2. – Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal
Iaşi – ARSACIS, cu sediul în Iaşi, str. Mihai Costăchescu nr. 6 (clădire administrativă 3),
înscrisă în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Iaşi cu nr.
84/A/07.07.2005, al cărui membru este Oraşul Târgu Frumos, să semneze prin
reprezentantul său legal, Preşedintele Asociaţiei Victor Chirilă, în numele şi pe
seama Oraşului Târgu Frumos, Actul adiţional nr. 31 la Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.3. – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS și SC APAVITAL
SA Iaşi, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.6. – Secretarul oraşului Târgu Frumos va comunica prezenta hotărâre
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, Primarului oraşului Târgu Frumos, Asociaţiei
Regionale a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi - ARSACIS, S.C. APAVITAL S.A. Iaşi şi o
va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul acesteia şi pe pagina de internet.
Dată astăzi 28.05.2019 în şedinţă publică ordinară.

Președinte de ședință,
Consilier local
Condurache Mihai

Avizează pentru legalitate,
Secretar
Spulber Felicia – Elena

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de data de 28.05.2019, cu un număr de 16 voturi
„pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la ședință din cei
17 consilieri locali în funcție.
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