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                                                                                  Hotararea a fost adoptata cu  

votul a 19 consilieri 

 

 

HOTARAREA NR.24  

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; 

 raportul de avizare al Comisiei juridice  si de disciplina, pentru 

administratie publica locala, apararea ordinii publice, respectarea 

drepturilor si libertatilor cetatenesti .                                  

 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 .                                

               In conformitate cu prevederile  Legii serviciilor comunitare de utilitati 

publice nr.51/2006; 

              In temeiul art.36 alin.(2) lit”c” , lit.”d” , alin.(6) lit.”a” pct.14 si art.45 

alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare . 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

          Art. 1 - Se aprobă modificarile la „Contractul unic de delegare a 

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

Vaslui” asa cum sunt enuntate in anexa nr.1 la prezenta hotarare; 
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            Art. 2 -  Se aprobă modificarile la anexa nr._7__ a contractului unic de 

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

judetul Vaslui denumita in continuare „contractul cadru de furnizare a 

serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare” asa cum sunt enuntate in 

anexa nr.2 la prezenta hotarare; 

 

            Art.3. Se aproba modificarile la  anexa nr.__13_ a contractului unic de 

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

judetul Vaslui denumita in continuare „regulamentul serviciilor”, asa cum sunt 

enuntate in anexa nr.3 la prezenta hotarare ; 

 

    Art.4 – Se modifica corespunzator Contractul unic de delegare a gestiunii 

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

 

       Art. 5 - Se împuterniceste domnul Ciupilan Ioan, Primar al Municipiului 

Husi, sa voteze in cadrul Adunarii Generale al Asociatiei de 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), aprobarea, si sa semneze Actul aditional la Contractul 

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

canalizare din judetul Vaslui; 

 

 

                                                                                  HUSI , 10 iulie  2012  

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA ,     Contrasemneaza, 

         Bîrsan Constantin                                      Secretarul municipiului Husi  

                  jr.Monica Dumitrascu 
 


