
CONSILIUL LOCAL MOVILENI           

JUDETUL IASI 

H O T A R A R EA NR. 126 
DIN 20.12.2018 

 
  

privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional 
nr.29 

	

Consiliul Local al comunei Movileni, întrunit în ședință la data de 20 
decembrie 2018 , 

Având în vedere adresa Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă Canal 
Iaşi – ARSACIS nr. 1882/03.12.2018 înregistrată sub numărul    
8423/07.12.2018;  

Având în vedere nota de fundamentare ARSACIS nr. 1890 din 
03.12.2018 cu privire la modificarea Contractului de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009; 

Având în vedere nota de fundamentare nr. 8693/18.12.2018, 
prezentată şi susţinută de primarul Comunei Movileni, domnul Plumbu Mihai, 
iniţiatorul proiectului de hotărâre ; 

Având în vedere 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; 

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei Regionale a Serviciilor 
de Apă Canal Iaşi – ARSACIS; 

Avand in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr. 
8681,8682 si 8683 din 18.12.2018. 

Având în vedere 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; 



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, republicată; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 115 din Legea nr. 215/2001, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – Se acordă mandat special reprezentantului Comunei  Movileni 
în Adunarea Generală a Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi – 
ARSACIS să aprobe în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației Regionale 
a Serviciilor de Apă Canal Iași - ARSACIS, în numele şi pe seama Comunei 
Movileni modificarea prin Actul Adițional nr. 29 a Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor 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. 

Art.2.- Se acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă 
Canal Iaşi – ARSACIS, prin Adunarea Generală a Asociaților, să exercite în 
numele şi pe seama Comunei Movileni atribuțiile referitoare la modificarea prin 
Actul Adițional nr. 29 a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 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. 

Art.3. –  Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al ARSACIS, 
Președintele Asociației – dl. Victor Chirilă, a  Actului Adițional nr. 29 la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de 
canalizare nr. 48/2009. 

Art.4. – Celelalte prevederi ale 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, cu modificările și completările ulterioare care nu contravin 
prevederilor Actului Adițional nr. 29 rămân neschimbate și își produc efectele. 

Art.5. – Asociaţia Regională a Serviciilor de Apă Canal Iaşi – ARSACIS 
și SC APAVITAL SA vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.6. – Secretarul Comunei Movileni va comunica copii după prezenta 
hotărâre Instituției Prefectului Jud. Iasi, Asociaţiei Regionale a Serviciilor de 
Apă Canal Iaşi - ARSACIS. 

 

 

	

                                          Presedinte de sedinta 
Bura Constantin 

 
 
 
 
 
 
 Contrasemneaza pentru legalitate, 
              Secretar 
           Ancuta Carmen 
 

 

 

 

 
	


