
ROMÂNIA 

 COMUNA DOBARCENI  

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 11 

privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice  

de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani 

 

Consiliul Local DOBARCENI întrunit în şedinţă la data de 31 03 2020  

 

văzând: adresa  Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” prin 

care supune spre aprobare propunerea de modificare a Contractului unic de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani; 

analizând:  expunerea de motive a domnului primar LIVINSCHI RADU  privind 

aprobarea modificării Contractului unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă 

și de canalizare prin concesiune prin actul adițional nr. 7/2020; 

în conformitate cu art. 61 din Contractul unic de delegare a serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune; 

           În conformitate  cu prevederile   art.129  alin (2) lit  d, coroborat cu alin (6) lit b, din 

OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ; 

            În temeiul prevederilor art.196 alin. 1 litera. a,  din OUG nr. 57/2019 Codul 

Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani prin Actul 

Adiţional nr. 7/2020, în forma prevăzută în Anexă la prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuterniceşte DlLivinschi Radu , primar al comunei  Dobarceni, să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local Dobarceni,, Actul Adiţional nr. 7/2020 la  Contractul 

unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin 

concesiune – județul Botoșani. 

Art. 3. Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOȘANI” cu sediul în Botoșani, Str. Cuza Vodă, nr. 2, jud. Botoșani, înscrisă la Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Botoșani, să semneze, în numele şi pe seama 

membrilor asociaţi, Actul Adițional nr. 7/2020  la Contractul unic de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune – județul Botoșani, prin 

reprezentantul său legal, dl. Costică Macaleți - Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI”. 

Art. 4. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local 

Dobarceni,  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică la: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA BOTOȘANI”. 

  

Preşedinte de şedinţă,                                                                                                  

Contrasemnează,                                                                                                         

 ILIESCU MONICA         Secretar general

          

                                                                                           Cimbru Liliana 

DOBARCENI  

       NR.11/31 03 2020 


