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HOTĂRÂRE 

privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice  

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

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI 

analizând propunerea domnului primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea modificării 

Contractului unic de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare prin concesiune -

județul Botoșani prin actul adițional nr. 7/2020; 

văzând adresa nr. 7896/10.03.2020 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; 

văzând referatul de aprobare a proiectului, raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare 

și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani; 

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

și de canalizare prin concesiune „Delegatarul și Delegatul pot, oricând, prin act adițional la prezentul 

Contract, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract, 

în temeiul art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n)  și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial nr. 555/5.07.2019, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

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 anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se împuterniceşte  D-l Cătălin Mugurel Flutur, primar al municipiului Botoșani, să semneze 

în numele şi pe seama Consiliului Local Botoșani, 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  Primarul Municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate, precum şi Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 5  Prezenta hotărâre se comunică la Instituția Prefectului, Consiliului Județean și Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoșani”. 

 

                   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,                                                          

                  Consilier, Marian Murariu                                            Secretar general, Ioan Apostu 

 

 

 

Botoşani,  31 martie 2020             
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ANEXA LA H.C.L. NR.78 DIN 31 MARTIE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,                                                          

           Consilier, Marian Murariu                                          Secretar general, Ioan Apostu 

 

 
















































