
H O T A R A R E 

privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice  

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

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 129 alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

Având în vedere adresa nr. 9950/06.03.2020 a 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; 

Luând act de: a) referatul de aprobare a domnului primar al comunei Todireni 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; 

b) referatul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni,  

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

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

alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune; 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 8 aprilie 2020 

în şedinţă extraordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

 

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 Dl. PETRU TOMA, primar al comunei Todireni să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local Todireni, 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”. 
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Art. 4. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului 

Local Todireni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, prefectului 

judeţului Botoșani, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI” și se aduce 

la cunoștință publică în condițiile legii. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

LEONTE FLORIN 

Todireni, 08.04.2020                                  Contrasemnează , 

 Nr. 18                                                                       Secretar general comuna, 

                                                         Andriș Maria-Magdalena

                            
 

 


