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HOTĂRÂREA NR.394  
privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat intre 

Asociatia 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 (APC VASLUI) si Operatorul Regional AQUAVAS S.A., prin 

Actul Aditional nr.13 

 

 

         Consiliul Local al municipiului Huşi,judeţul Vaslui ; 

         Având în vedere : 

• Adresa 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 (APC VASLUI) nr.607/04.11.2022, 

inregistrata la Primaria municipiului Husi cu nr.35893/07.11.2022; 

• Referatul  Biroului Tehnic nr.36611 din 14.11.2022  ; 

• Referatul de aprobare al Primarului municipiului Huşi nr.36613 din 14.11.2022 

privind aprobarea modificarii si completarii Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, incheiat 

intre Asociatia 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 (APC VASLUI) si Operatorul Regional 

AQUAVAS S.A., prin Actul Aditional nr.13 

•  Raportul de specialitate al Biroului Tehnic nr.36616 din 14.11.2022 ; 

• Raportul de specialitate al Compartimentului juridic nr.36668 din 14.11.2022 ; 

▪ Avizul nr.403 din 22.11.2022 al  Comisiei  juridice  şi de disciplină, pentru 

administraţie publică  locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 

şi libertăţilor cetăţeneşti ; 

▪ Avizul nr.283 din 22.11.2022  al  Comisiei  pentru amenajarea teritoriului şi 

urbanism, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, realizarea 

lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură ;    

▪ Avizul nr.259 din 22.11.2022 al  Comisiei de studii, prognoze si programe 

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

           În conformitate cu prevederile Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati  

publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, Hotararii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a 

statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile 

de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare, art.61 din Capitolul III – 
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Modificarea termenilor si conditiilor prezentului contract de delegare.Titlul IV-Dispozitii 

finale din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor publice de alimentare cu apa si de 

canalizare nr.1727/2010, cu modificarile si completarile ulterioare; 

             În temeiul art.129  alin.(1) si alin.2 lit.a), alin.3, lit.d, art.132, art.139, alin.1 si  si 

art.196 alin.(1) lit.a)  din Ordonanţa de  Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul  

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

                        HOTĂRĂŞTE: 

 

           Art.1.Se aprobă modificarea si completarea Contractului de delegare  a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, conform Actului 

Aditional nr.13, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2.Se acorda mandat special domnului Ioan Ciupilan, reprezentantul Municipiului 

Husi in Adunarea Generala 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 (APC VASLUI), sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei, 

in numele si pe seama Municipiului Husi, aprobarea modificarii si completarii Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, 

conform Actului Aditional nr.13, prevazut la art.1. 

           Art.3.Se acorda mandat special 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 (APC VASLUI), sa semneze, prin 

reprezentantul sau legal, Presedintele Asociatiei – domnul Dumitru Buzatu, in numele si pe 

seama Municipiului Husi, Actul Aditional nr.13 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.1727/2010, prevazut la art.1. 

Art.4.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

municipiului Huşi.  

 
                                                                                                         HUŞI  ,  24 noiembrie  2022                                                                            
 

    PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ ,                                                 Contrasemnează pentru legalitate , 

           Toma Cătălina Tania                                                                          Secretar general ,  

                          jr.Monica Dumitrașcu 

 

 

 

 
 


