
ROMÂNIA 
CONSILIUL LOCAL BELCESTI  
JUDETUL IASI 
 

 HOTĂRÂREA 
privind aprobarea modificărilor la Contractul de delegare  a gestiunii serviciului public 

de alimentare cu apă şi canalizare 
 
 
       Consiliul Local  Belcesti ;  
       Având în vedere Hotărârea nr.8/12.12.2011 a Adunării Generale a Asociaţilor ARSACIS ; 
       Având în vedere Nota de fundamentare a A.R.S.A.C.IS cu privire la necesitatea aprobarII 
modificărilor la Contractul de delegare a  gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare către S.C. APAVITAL S.A. Iaşi, conform Actului Aditional nr.7; 
      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 prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art. 45, alin.1  din Legea nr.215/2001, 
 
 
                                                  H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de 
alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între A.R.S.A.C.IS şi S.C APAVITAL S.A Iaşi, 
conform Actului Adiţional nr.7 prevăzut în Anexa nr.1  – parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Acordă mandat special Asociaţiei Regionale a Serviciilor Apă Canal Iaşi - 
ARSACIS, cu sediul în Iaşi, Str.Octav Băncila, nr.1,  înscrisă în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Iasi  cu nr.7/A/24.01.2008,  al cărei membru este Comuna 
Belcesti, să semneze prin reprezentantul său legal Preşedinte – dr.Constantin Simirad în 
numele şi pe seama Comunei Belcesti, Actul Aditional nr.7 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 şi                     
SC APAVITAL SA  Iaşi, prin aparatul de specialitate, vor  duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
          Art.4. – Secretarul Comunei Belcesti va comunica copii după prezenta hotărâre 
Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă- Canal Iaşi -  A.R.S.A.C.IS, S.C APAVITAL  şi 
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi. 
 
Nr. 3                                                                                                          Dată astăzi: 31.01.2012 
 
        PRESEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

       Consilier, Ciobanu Neculai 
                                                                                        
Contrasemnează 

           Secretar, 
          Gorgos Mihaela 
 
 

 

 

 

 

Prezenta hotǎrâre a fost adoptatǎ cu respectarea prevederilor art. 45 alin(2) din Legea 215/2001 (r) 

 Nr. total al consilierilor = 17                    Voturi - pentru = 16  

Nr. total al consilierilor prezenţi = 16                                                           - contra = 0  

Nr. total al consilierilor absenţi = 1                                                                                                                                                                                                                                      - abţineri = 0  
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