
ROMANIA
JUDETUL IALOMITA

CONSILIUL LOCAL BARCANESTI

H O T A R A R E
privind mandatarea reprezentantului comunei Barcanesti sa aprobe modificările Caietului de Sarcini al

serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului Serviciului si mandatarea Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa aprobe modificarile Contractului de delegare a gestiunii serviciului

public de alimentare cu apă şi canalizare

Consiliul Local al comunei Barcanesti, judetul Ialomita
Avand in vedere:
-referatul de aprobare al primarului nr.509/12.02.2021;
-referatul de specialitate nr.510/12.02.2021
-avizul comisiei de specialitate nr.622/19.02.2021
-HCL Gaiseni nr. 49/23.09.2020 privind aprobarea modalitatii de gestiune pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare si
mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa sa exercite, in numele si pe seama Consiliului Local Gaiseni,
dreptul de a incredinta gestiunea serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;
-prevederile art. 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 art. 21 alin. (1) si prevederile art. 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. 10 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

În temeiul prevederilor art. 91, art. 129 alin. (2) lit. „d” si alin. 7 lit. „n”  art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

H O T A R A S T E :

Art.1- Se  imputerniceste  domnul  Radu  Nicolae  reprezentantul  comunei  Barcanesti  in  cadrul  AGA  a  Asociatiei  de
Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, sa aprobe in numele si pe seama comunei Barcanesti modificarile Caietului de Sarcini al
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.

Art.2. (1) Acorda mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Euro-Apa, cu sediul in orasul Voluntari, Bd.
Dunarii,  nr.  71,  et.  2,  cam.  4  .  jud.  Ilfov,  inregistrata  in  Registrul  Asociatiilor  si  Fundatiilor-Judecatoria  Buftea  sub  nr.
67PJ/15.12.2010,  avand  CIF  27824896,  al  carei  membru  este  Comuna  Barcanesti,  sa  aprobe  modificarile  Contractului  de
Delegare  a gestiunii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr. 201/22.02.2013, Caietului de Sarcini al serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare si ale Regulamentului serviciului.

          (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,  inregistrata  in  Registrul  Asociatiilor  si  Fundatiilor-Judecatoria  Buftea  sub  nr.
67PJ/15.12.2010, avand CIF 27824896, al carei membru este Comuna Barcanesti, sa semneze prin reprezentantul sau legal,
Presedintele  Asociatiei,  in  numele  si  pe  seama Comunei  Barcanesti  ,  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. Reprezentantul comunei Barcanesti in cadrul AGA a Asociatiei si Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Euro-
Apa vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

                    Presedinte sedinta,
                       Machita Daniela                               Contrasemneaza
                                                                       Secretar general comuna,
                                                                              Radu Teodor Liviu
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