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HOT ARAREA NR. J) / ~ 'f--Ob, cÎJ ( .j 
Privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local sa 

aprobe modificările Contractului de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apa si canalizare, ale Caietului 

de Sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si 
ale Regulamentului Serviciului 

Consiliul Local al comunei Stefanestii de Jos 
Avand in vedere: 

• Referatul ADI Euro-Apa cu privire la mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local sa aprobe modificarile Contractului de Delegare a 
gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare, ale 
Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si 
ale Regulamentului serviciului nr. 3206/16.05.2019, înregistrat la Primaria 
comunei Stefanestii de Jos cu nr. 11523/20.06.2019; 

• Actul aditional nr. 10/2017 la actul constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercom unitara EURO-APA; 

• Raportul de specialitate ale secretarului comunei 

In conformitate cu : 

• prevederile a1t. 6 pct. 2 si ale art. 61 din Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare nr. 201/22.02.2013; 

• prevederile art. 16 alin. (3) lit. ,,f' coroborate cu prevederile a1t. 21 alin. 
( 1) si prevederile a11. 17 alin. (2) lit. ,,D" din Statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa; 

• prevederile art. 8 alin. (3) lit „d"2", lit. ,,i" si ale art. l O alin. (5) din Legea 
nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

• prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru 
al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 

• prevederile Ordinului 89/2007 privind aprobarea regulamentului-cadru al 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare; 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia 

publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 



În temeiul prevederilor a11. 45 alin. ( 1) din Le_gea nr. 215/2001 privind 
admi.nistratia publica locala, republicata, cu modîficarile si completarile 
ulterioare; 

HOTARASTE 

Art.I. Se imputerniceste reprezentantul Consiliului Local al comunei 
Stefanestii de Jos in cadrul AGA a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Euro-Apa, domnul primar STEF AN Ionel Robert, sa aprobe in numele si pe 
seama Consiliului Local al comunei Stefanestii de Jos Actul Aditional la 
Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si 
canalizare nr. 201/22.02.2013, ale Caietului de Sarcini al serviciului de 
alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului. 

Art.2. Acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
Euro-Apa, cu sediul in orasul Voluntari, Bd. Dunarii, nr. 71, et. 2, cam. 4 .jud. 
Ilfov, înregistrata in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor-Judecatoria Buftea sub 
nr. 67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este Comuna al 
comunei Stefanestii de Jos, sa semneze prin reprezentantul sau legal, 
Presedintele Asociatiei, in numele si pe seama comunei Stefanestii de Jos, Actul 
Aditional la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa 
si de canalizare nr. 201/22.02.2013, Actul Aditional la Caietul de sarcini al 
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si Actul Aditional la 
Regulamentului serviciului . 

Art.3. Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa si SC Euro 
Apavol SA, prin aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Art.4. Secretarul Comunei al comunei Stefanestii de Jos va comunica o 
copie a prezentei hotarari Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa. 

SECRETAR COMUNA, 
GAFTO C r. reea 

Consilieri prezenti: j/ la şed inta ordinară djq_ 27.06.2019 
Cu un număr de ~ "oturi "pentru" din_{ ,3_ consilieri în funcţie 


