ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORÂNI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.31
Din 30.06.2014
privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare

Consiliul Local al comunei Ciohorăni, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
30.06.2014;
Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr.172 din 13.06.2014, întocmită
de primarul comunei Ciohorăni, cu privire la necesitatea aprobării modificărilor la Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, conform Actului
Adiţional nr.12;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, înregistrat sub nr.173 din 13.06.2014;
Având în vedere prevederile art.58 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului
public de alimentare cu apă şi canalizare;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere avizul comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi
urbanism, înregistrat sub nr.178 din 23.06.2014;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. d şi alin.6 lit. a pct.14 din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, modificată şi completată ;
în temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată,
modificată şi completată;
HOTĂRĂŞTE :

Art.l. Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi canalizare încheiat între ARSACIS şi S.C APA VITAL S.A Iaşi, conform Actului
Adiţional nr.12 prevăzut în anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.
Art.2.Acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str.Octav Băncila, nr.l, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iasi cu nr.7/A/24.01.2008, al cărei membru este Comuna
Ciohorăni, să semneze prin reprezentantul său legal Preşedintele Asociaţiei - dl Victor Chirila, în
numele şi pe seama Comunei Ciohorăni, Actul Adiţional nr.12 la Contractul de Delegare a
gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Art.3. Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă-Canal Iaşi - A.R.S.A.C.IS. şi
S.C. AP A VITAL S.A. Iaşi, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
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Art.4.(l) Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului Judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) A.R.S.A.C.IS;
(2) Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, LUCÂ TRAIAN
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