
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GHERĂEȘTI 

       

 

 HOTĂRÂRE 

privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 

 

      Consiliul Local al comunei GHERĂEȘTI, întrunit în ședință la data de 26.02.2021 ; 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare prezentat și susținut de primarul comunei Gherăești, domnul Bereșoae Pavel inițiatorul 

proiectului de hotărâre înregistrat cu nr. 1363 din 18.02.2021;  

- Raportul de specialitate nr. 1368 din 18.02.2021; 

- Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Gherăești; 

- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași –ARSACIS nr.196/04.02.2021; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr.1232/16.11.2020 privind revizuirea și consolidarea Contractului de 

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

- Adresa APAVITAL S.A. 19402/02.05.2018 ce cuprinde informarea privind demararea procedurii de 

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

48/2009;  

- Adresa APAVITAL S.A. nr. 56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii de aprobare a 

revizuirii și consolidării Contractului de delegare; 

- Adresa ARSACIS nr. 1328/10.12.2020 de înaintare a proiectului de Act Adițional nr. 41 și a formei 

consolidate a Contractului de delegare supuse transparenței decizionale; 

- Adresa nr. 560/12.01.2021 a Mun. Pașcani privind propunerea decompletare și modificare a Art. 40 pct. 2 

litera d) din proiectul de Act adițional nr. 41 aflat în dezbatere publică; 

- Adresa nr. 4277/25.01.2021 emisă de APAVITAL S.A. privind solicitarea de modificare și completare a 

Anexei nr. 1 a proiectului la Act Adițional nr. 41 la Contractul de delegare, respectiv a Art. 40 (fost Art. 39) din 

Contractul de delegare; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 195/04.02.2021 privind modificarea art. 40 urmare a dezbaterii publice 

a proiectului de Act Adițional nr. 41 la Contractul de delegare, respectiv a formei consolidate a Contractului de 

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

- Decizia nr. 626/2020, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 1823/99/2017*; 

- 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 societatea APAVITAL 

SA; 

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

modificat, completat; 

- 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 O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de 

asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;  

- 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 şi completările ulterioare; 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. – Se aprobă consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 rezultată prin includerea tuturor modificărilor, completărilor și 

actualizărilor aduse acestuia prin Actele Adiționale nr. 1 – 41, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și 

face parte intregrantă din aceasta. 

Art.2.– Se acordă mandat special reprezentantului comunei Gherăeşti pentru ca în numele și pe seama 

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

aprobe în Adunarea Generală a ARSACIS consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009. 

Art.3. - Se acordă mandat special domnului Bereşoae Pavel, în calitate de Primar al comunei Gherăeşti,  

pentru ca în numele și pe seama comunei Gherăeşti, să semneze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat. 

Art.4. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată de Asociația ARSACIS și 

societatea APAVITAL S.A. 

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

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

Județul Neamţ. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINTĂ 

CONSILIER, 

PUȘCAȘU MARIUS 

 

 

 

 

Nr. 20 

Din 26 februarie 2021 

                              Contrasemnează 

                              Secretar general, 

                      Marcela PĂLĂNCEANU  

 
Adoptată în şedinţa din 26 februarie 2021 cu un număr de 15  voturi “pentru”  din totalul de 15 consilieri în funcţie 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1 - Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

48/2009, consolidat. 

  



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 

PRIMĂRIA COMUNEI GHERĂESTI 

NR. 1368 DIN 18.02.2021 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice 

de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 

 

 

Având în vedere: 

- Adresa Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași –ARSACIS nr.196/04.02.2021; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr.1232/16.11.2020 privind revizuirea și consolidarea 

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

- Adresa APAVITAL S.A. 19402/02.05.2018 ce cuprinde informarea privind demararea procedurii 

de revizuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/2009;  

- Adresa APAVITAL S.A. nr. 56776/10.11.2020 privind solicitarea de demarare a procedurii de 

aprobare a revizuirii și consolidării Contractului de delegare; 

- Adresa ARSACIS nr. 1328/10.12.2020 de înaintare a proiectului de Act Adițional nr. 41 și a formei 

consolidate a Contractului de delegare supuse transparenței decizionale; 

- Adresa nr. 560/12.01.2021 a Mun. Pașcani privind propunerea decompletare și modificare a Art. 40 

pct. 2 litera d) din proiectul de Act adițional nr. 41 aflat în dezbatere publică; 

- Adresa nr. 4277/25.01.2021 emisă de APAVITAL S.A. privind solicitarea de modificare și 

completare a Anexei nr. 1 a proiectului la Act Adițional nr. 41 la Contractul de delegare, respectiv a Art. 

40 (fost Art. 39) din Contractul de delegare; 

- Nota de fundamentare ARSACIS nr. 195/04.02.2021 privind modificarea art. 40 urmare a 

dezbaterii publice a proiectului de Act Adițional nr. 41 la Contractul de delegare, respectiv a formei 

consolidate a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr. 48/2009; 

- Decizia nr. 626/2020, definitivă, pronunțată de Curtea de Apel Iași în dosarul nr. 1823/99/2017*; 

- 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 

societatea APAVITAL SA; 

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

modificat, completat; 

- 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 O.U.G. nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de 

întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care 

beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;  

- 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;  

 Fata de cele prezentate mai sus, supunem analizei Consiliului Local al comunei Gherăești 

posibilitatea emiterii unei hotarari privind acordarea unui mandat special reprezentantului Comunei 

Gherăești in Adunarea Generals a Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apa Canal Iasi - ARSACIS 

referitor la consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 48/2009 

 
 

 

 

 

SECRETAR GENERAL U.A.T COMUNA GHERĂEȘTI, 

Marcela PĂLĂNCEANU 

 

 

 

 

 


