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HOTĂRÂREA nr. 31/2017 
privind aprobarea Actului adiţional nr. 8  la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 12.313/19.11.2009 
 

 
     Având în vedere: 

- Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș; 
- Raportul de specialitate; 
- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vetiș ; 
În conformitate cu prevederile  art. 10 şi art. 30 din Legea nr. 51/2006, r1, a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art. 17, art. 18 alin. (1) lit.”b” alin. (2), 
articolelor 21 - 24  şi  art. 41 alin. (1) din Legea nr. 241/2006, r2, privind serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare, 
 

În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) şi alin. 6 lit. a) pct. 14, precum şi art. 45 alin. 3 din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, 

Consiliul Locl al comunei Vetis intrunit în şedinţă ordinară în data de 31.05.2017 
 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE : 

 

Art. 1 Se aprobă Actul adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009, conform 
anexei. 
 

Art. 2 Se acordă mandat „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din Judeţul Satu Mare” , cu sediul în judeţul Satu 
Mare, localitatea Satu Mare, Piaţa 25 Ocotmbrie nr.1, înscrisă în Registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor de la grefa judecătoriei Satu Mare cu nr. 1352/296/13/PJ/2009  al cărei 
membru este comuna Vetiș, să semneze Actul adiţional nr. 8 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.12.313/19.11.2009, 
prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama comunei Vetiș. 
 

Art. 3   Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Vetiș. 
        
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
    BODNAR OTTO-SANDOR                                                  Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 

 

Total consilieri 15 , Prezenti 10, Pentru  10 voturi, Impotriva 0 , Abtineri 0. 


