ROMANIA
JUDETUL IASI
PRIMARIA COMUNEI VATEA LUPULUI
PRIMAR

HO'TARAREA NR. 7 t t30.06.2020
Privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea Actului Adifional
nr. 37 la
Contractul de delegare nr.48/2009 ce cuprinde modificarea pre{ului pentru apa potabill
produs5, transportati gi distribuiti, a pretului pentru apa industriali,
a tarifului pentru
canalizare qi a tarifului pentru epurare, pentru intreaga arie de operare

AvAnd in vedere:

-

Sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Valea Lupului, judetul lasi,
din data de
30.06.2020;
- Adresa Asociatiei Regionale a Serviciilor de Apd canal Iagi ARSACIS nr. 415122.05.2020,
inregisrratd la Primaria comunei valea Lupului sub nr. dettna.os.2020;
- Raportul ARSACIS nr.373111.05.2020 cu privire la solicitarea ApAVITAL
SA de aprobare a
modificdrii pre{ului pentru apa potabilS produsS, transportata gi distribuita, pre}ului
pentru apa
I
industrialS, a tarifului pentru canalizare gi a tarifului pentru epurare, pentru intreaga
arie de operare;
- Avizul nr. 806950/29.04.2020 emis de Autoritatea Nalionali
de Reglementare pentru Serviciile
Comunitare de Utilitali Publice (A.N.R.S.C.) privind modificarea preluriloiqi
tarifelor pentru serviciile
de alimentare cu apd gi de canalizare, pentru Societatea APAVITAL dA Iagi,
Judelul Iaqi;
- Adresa nr. 19354/29.04.2020 emisd de APAVITAL SA privind Solicitarea de aprobare a
modificdrii pre{ului pentru apa potabilir produsl gi transportatd in vederea distribuirii,
ap6 industriald qi
a tarifelor de canalizare qi epurare;
- Adresa APAVITAL SA nr. 20114105.05.2020 de inaintare a FiEelor de fundamentare
pentru
modificarea pre{ului pentru apa potabil[ produsd gi transportatd in vederea distribuirii,
apd industrial6 gi
a tarifelor de canalizare qi de epurare;
- prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi
canalizare nr. 4812009, incheiat intre Asocialia RegionalS a Serviciilor de Apd
Canal Iaqi - ARSACIS gi
societatea APAVITAL SA;
- prevederile Statutului Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apa canal IagiARSACIS;
Analizand prevederile Hotir6rii Guvernului nr. 855/2008 p.nt.u aprobarea actului
constitutivcadru 9i a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect
de activitate serviciile
de utilitati publice, cu modificdrile;i completdrile ulterioare, prevederile Legii nr.5l12006
privind
serviciile comunitare de utilitali publice, cu modificdrile gi complitarile ulterioarl, precum
gi prevederile
Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apd gi de tanalizare, republi,catd;

in temeiul dispoziliilor art. l29,alin. (2), lit. d) 9i alin. (7) lit. n), precum arr. 196 alin.
Ei

a) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ,

(l)

lit.

HOTARA$rE

Art' 1' Se respinge proiectul de hotarare privind aprobarea Actului Adi{ional nr.37la
Contractul

de delegare nr. 4812009 ce cuprinde modificarea prelului pentru apa potabila
produsd, transportat[ qi
distribuitd, a pretului pentru apa industriald, a tarifului p"nt.,
qi a tarifului'pentru.pr.u.i,
pentru intreaga arie de operare, motivat de neindeplinirea cvorumului.
"urilirur"

Art' 2' Prezenta hotdrdre va fi comunicatd: Asocia{iei Regionale a Serviciilor
Apd
S'C' APAVITAL S.A., Compartimentului Patrimoniu, 'Compartimentului economic Canal Iaqi,
gi casierie,
Compartimentului Achizi{ii publice/investilii, in vederea aducerii ei la indeplinire,
gi, spre giinta,

Institufiei Prefectului Judelului Iagi.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Butnariu Alexandru

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE,
Secretar general al UAT,
Luprqp14ilia
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