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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 16 consilieri 

 

HOTARAREA NR.35 
privind aprobarea modificarilor la Contractul unic de delegare a gestiunii serviciului 

public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui 

 

 

          Consiliul Local al Municipiului Husi, judetul Vaslui; 

 

          Avand in vedere: 

   expunerea de motive privind aprobarea modificarilor la Contractul unic de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare 

din judetul Vaslui; Adresa Aquavas SA  Vaslui nr.4968 din 20.11.2015, 

inregistrata la Primaria Municipiului Husi la nr. 33159 din 24.11.2015 prin 

care solicita amendarea contractului unic de delegare si a anexelor acestuia, 

prin aprobarea tuturor propunerilor de amendare inaintate, ca urmare a 

modificarilor legislative suferite de Legea 241/2006, republicata in 

Monitorul Oficial nr 679/7.09.2015, urmare a prevederilor Legii 

nr.224/27.07.2015; 

 raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze si programe economico-

sociale, buget, finante, privatizare, servicii publice si comert; 

 raportul de avizare al Comisiei  pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

administrarea domeniului public si privat al municipiului, realizarea 

lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice si de disciplina, pentru administratie 

publica  locala, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor 

cetatenesti; 

           In conformitate cu prevederile legii nr.51/2006, privind serviciile 

comunitare de utilitati publice, republicata, ale legii nr 241/2006, republicata, 

Ordinele Presedintelui ANRSC nr.88/2007 si nr.90/2007 pentru aprobarea 

regulamentului - cadru si respectiv a contractului-cadru pentru furnizarea 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare; prevederile art.36 alin.(4) 
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lit.d) si alin.(6) lit.a) pct.14  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       In temeiul  art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare . 

 

                                                      HOTARASTE: 

 

        Art.1. Se aproba modificarile la Contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui 

nr.1727/14.12.2010,  conform listelor de modificari prezentate in Anexa nr.1  care 

face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

          Art.2. Se aproba modificarile la Contractele de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare pentru persoane fizice, juridice si 

Asociatia de proprietari, respectiv Anexele 7.1,7.2 si 7.3 la contractul unic de 

delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din 

judetul Vaslui si a tuturor anexelor sale, prezentate in  Anexa nr.2 care face parte 

integranta din prezenta hotarare. 

 

         Art.3. Se aproba modificarile la Regulamentul serviciilor de alimentare cu 

apa si de canalizare, anexa nr.13 la Contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui 

nr.1727/14.12.2010 si a anexelor sale, in forma modificata, prezentate in Anexa 

nr.3 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

 

        Art.4.Se aproba Actul aditional nr.7 la contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui 

nr.1727/14.12.2010 si a anexelor sale conform documentatiei prezentate in Anexa 

nr.4 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

             

        Art. 5.Se acorda un mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan, avand functia 

de primar al Municipiului Husi, sa voteze in numele Consiliului Local al 

Municipiului Husi, in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei pentru Dezvoltare 

Intercomunitara de Utilitati Publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de 

canalizare din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti, judetul Vaslui, 

aprobarea:  

         a)modificarilor aduse la Contractul de dfelegare, urmare a Legii 

nr.224/2015 care modifica Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apa si canalizare; 



         b)modificarilor aduse la Contractul de furnizare servicii de alimentare cu 

apa si  canalizare, conform noii legislatii ; 

         c)modificarilor aduse la Regulamentul serviciilor de apa si canal, 

conform noilor reglementari legale . 

 

          Art.6. Se acorda un mandat special domnului ing.Ioan Ciupilan, avand 

functia de primar al Municipiului  Husi , sa semneze in numele Consiliului Local al 

Municipiului Husi, modificarile la Contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui. 

 

           Art.7. In termen de 15 zile de la aprobarea modificarilor de la art.1-4 se va 

semna actul aditional la contractul unic de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apa si de canalizare din judetul Vaslui nr.1727/14.12.2010 privind 

modificarile de mai sus, de catre reprezentantii legali ai celor doua parti, ori de 

catre imputernicitii acestora. 

 

 Art.8. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

municipiului Husi.         

  
                                                                          HUSI, 28 ianuarie 2016 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,                        Contrasemneaza, 

        Aurel Caciula                                                      Secretarul municipiului Husi  

                          jr.Monica Dumitrascu 


