
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
H O T Ă R Â R E  N R.78 

privind modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

 de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 2  

 

      Consiliul Local al comunei Mogoșești, județul Iași, întrunit în ședință la data de 28.10.2022; 

Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 8047 din 17.10.2022, prezentat și susținut de primarul comunei Mogoșești,     

doamna Popa-Roșu Rodica, inițiatorul Proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin 

Actul Adițional nr. 2; 

- Raportul compartimentului de resort, întocmit de d-na Anton Mariana, secretar general, înregistrat la 

nr. 8048 din 17.10.2022; 

- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local nr.  66 din 27.10.2022, respectiv nr. 32 din 

27.10.2022; 

- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS nr. 1089/12.10.2022; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 1088/12.10.2022 cu privire la delegarea gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare către operatorul regional APAVITAL S.A. Iași, de către comuna Boghicea, jud. 

Neamț; 

- Hotărârea nr.41/12.05.2022 emisă de Consiliul Local al comunei Boghicea, jud. Neamț privind delegarea 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare către APAVITAL S.A. Iași; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 1087/12.10.2022 privind completarea prin act adițional a Contractului 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021; 

- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009 consolidat 2021, încheiat între Asociația Regională a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS și 

societatea APAVITAL SA; 

- prevederile Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru 

ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările 

și completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

       - prevederile Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. – Se aprobă modificarea și completarea Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 2, anexă la prezenta 

hotărâre și parte integrantă din aceasta. 
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Art.2. – Se acordă mandat special reprezentantului comunei Mogoșești pentru ca în numele și pe seama 

comunei Mogoșești, membru asociat în cadrul Asociației Regionale a Serviciilor Apă Canal Iași – ARSACIS, să 

aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS modificarea și completarea Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, prin Actul Adițional nr. 2.  

Art.3. – Se acordă mandat special Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, cu 

sediul în Iași, Str. Mihai Costăchescu, nr. 6 (clădire administrativă nr.3), înscrisă în Registrul asociațiilor și 

fundațiilor de la grefa Judecătoriei Iași cu nr. 84/A/07.07.2005, al cărei membru este comuna Mogoșești, să 

semneze prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Mogoșești, Actul 

Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 

48/2009 consolidat 2021. 

Art.4. – Celelalte prevederi ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021, care nu contravin prevederilor Actului Adițional nr. 2, rămân 

neschimbate și își produc efectele. 

Art.5. – Secretarul general al comunei Mogoșești va comunica copii după prezenta hotărâre Asociației 

Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS, societății APAVITAL SA și Instituției Prefectului 

Județului Iași. 

 

 

Dată astăzi, 28.10.2022 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, VASILE-CRISTIAN FRONEA 

 

 

 

 Contrasemnează pentru legalitate, 

           secretar general, 

  Mariana Anton 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.10.2022, cu un număr de ...13......voturi „pentru”, …0.... 

„abțineri” și ....0….. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de …13… consilieri locali prezenți la ședință din 

numărul total de ...15.....  consilieri în funcție. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 

NR. 78/28.10.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

28.10.2022   

2  Comunicarea către primar 02.11.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 02.11.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 02.11.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

02.11.2022   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

