ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă al comunei ILEANA, judeţul Călăraşi
Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință ordinară în data de 16
iunie 2017,
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre nr. 2109/16.05.2017 inițiat de primarul comunei Ileana dl.
ALEXANDRU Corneliu
- raportul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei, înregistrat
sub nr. 2249/24.05.2017
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activitati
economico-financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului si turism,
înregistrat sub nr. 2462/8.06.2017;
 Hotărârea Consiliului Local al comunei Ileana nr. 29/9.05.2017 privind aderarea
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi;
 prevederile art.1, art. 8, art.10, art. 22, art. 29, art. 30, art. 31 alin. (1) lit. a) şi
alin. (2) lit.a), art. 32 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice,
republicată, modificată şi completată;
 prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare, republicată;
 prevederile HGR. nr. 717/2008 privind pentru aprobarea Procedurii-cadru
privind organizarea, derularea si atribuirea contractelor de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilitati publice, a criteriilor de selectie-cadru a ofertelor pentru
serviciile comunitare de utilitati publice si a Contractului-cadru de delegare a gestiunii
serviciilor comunitare de utilitati publice;
 prevederile HGR. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv cadru si
statutului cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice;
 prevederile Ordinului nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al
serviciului de alimentare cu apă si de canalizare;
 prevederile Ordinului nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini cadru al
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;
 Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA;
 prevederile art. 5 alin.(2), art.10, art. 36 alin. (2) lit. b), lit. d) şi lit. e), alin.(4) lit.
d), alin. (6) lit. a), pct. 14) şi alin. (7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia
publica locala, republicată, modificată şi completată.
Luând act de procesul verbal nr. 2550/16.06.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local
În temeiul art. 45 alin.(3) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publica locala, republicată, modificată şi completată,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1 - Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciului public de
alimentare cu apă al comunei Ileana, judeţul Călăraşi, în forma prevăzută în anexa 1 la
prezenta hotărâre (Contractul de Delegare), mecanismul de tarifare practicat de

operator potrivit dispoziţiilor din Contractul de delegare precum si mecanismul de
tarifare pentru perioada 2014-2020.
Art. 2 - Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA,
cu sediul în municipiul Călăraşi, str. Progresului, nr. 27, înscrisă în Registrul asociaţiilor
şi fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Călăraşi cu nr. 10/AS/2003, al cărei membru este
comuna ILEANA, să semneze Contractul de delegare de gestiune şi Actele Adiționale la
Contractul de delegare de gestiune, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe
seama comunei Ileana, judeţul Călăraşi.
Art. 3 - Se aprobă lista bunurilor din domeniul public/privat al comunei ILEANA,
aferente sistemului public de alimentare cu apă care vor fi concesionate prin Contractul
de Delegare către operatorul regional Ecoaqua SA Călăraşi. Lista bunurilor
concesionate se anexează ca anexa 2 la prezenta hotărâre şi se va anexa la Contractul
de delegare, făcând parte integrantă din acesta.
Art. 4 - Se împuterniceşte Primarul comunei Ileana, să voteze în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECOAQUA, în numele şi pe
seama Consiliului Local , să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al
comunei ILEANA, orice documente referitoare la delegarea gestiunii serviciului de apă
şi de canalizare, precum şi să avizeze Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă şi de canalizare, cât şi toate Actele Adiţionale ale acestuia
încheiate între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ECOAQUA şi Ecoaqua SA
Călăraşi.
Art. 5 - Primarul, persoanele împuternicite în acest sens şi compartimentele din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Ileana, vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.
Art. 6 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotarâre persoanelor si
autoritatilor interesate.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ
Contrasemnează,
secretar, Cristina – Florentina TOMA
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