
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea modificirii Contractului de Delegare al Gestiunii qi mandatarea AJAC

Suceava si semneze Actul Aditional nr.5 in numele pi pe seama UAT comuna Putna

Consiliul local al comunei Putna, judelul Suceava;
Avdnd in vedere :

- Referatul de aprobare nr.6325 din 28.11.2019 prezentat de domnul Gheorghe CoroamS,
plimarul comunei Putna, judelul Suceava;

- Raportul Birouhri financiar- contabil, achizilii publice, fond funciar, urbanism 9i amenajarea
teritoriului, inregistrat cu nr. 6328 din 28.1 1 .2019;

- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-
finante, administrarea domeniului public qi privat, agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia
mediului, serwicii, comer!, urbanism gi amenajarea teritoriului, inregistrat cu nr. 6346 din 28.11.2019,

- Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitiji publice, republicatd,cu
modficirile qi completdrile ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apd 9i de canalizare,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- Prevederile art.21, alin. (1) din Statutul Asocialiei Judelene pentru Ap[ qi Canalizare
Suceava;

in temeiul. arl. 129 alin. (2) lit. d) , coraborat cu alin. (7) lit . n), art. 139 alin. (1) Ei a art. 196

alin. (1) lit. a) din OUG nr. 5712019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art. 1. Se aprobd modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd gi de canalizare incheiat cu Operatorul Regional ACET S.A. Suceava prin
incheierea Actului Adilional nr. 5 in forma prevazutA in Anexa nr. 1, care face parte integrantd
din prezenta hotdrdre.

Art, 2. Se mandateaz[ reprezentantul UAT comuna Putna, dl Gheorghe Coroamd-primarul
comunei Putna, sd srslind Ei sA voteze in Adunarea General[ a Asocialiei Judelene pentru Api qi

Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea modific[rii Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apl qi de canalizare incheiat cu operatorul ACET SA prin
incheierea Actului Adilional nr. 5 in forma prevdzutd in Anexa nr. 1, parle integrantd a prezentei
hotdrdri.

Artr 3. Se acordd mandat Asocialiei JudeJene pentru Apd gi Canalizare Suceava (AJAC
Suceava), al cdrei membru este UAT comuna Putna, sd semneze Actul Adilional nr.5 la Contractul
de Delegare, prin reprezentantul s[u legal, in numele gi pe seama UAT comuna Putna.

Art. 4. Primarul comunei Putna prin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire
prevederile prezentei

Pregedinte
Breabin

Putna 29.11.2019
Nr. 89

Secretar general



Anexa 1 la HCL nr. 89 din 29.11.2018

ACET SA SuceavaAsocialia JudeleanI pentru
Api gi Canalizare Suceava

Data: Data:Nr.Nr.

Act Adi{ional nr. 5

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api qi de canalizare

incheiat intre Asocia{ia jude{eani pentru api gi canalizare suceava (AJAC Suceava) 9i

operatorul ACET SA Suceava, inregistrat sub nr. 5013/17113.04.2010

Avdnd in vedere:

- prevederile art. 52 - Modificarea de comun acord, din Dispozilii generale, prevlzute in

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi de canalizare

nr. 5013 I 17 I 13.04.2010;

- prevederile HotArarii Adundrii Generale a Asociatiei Judetene pentru apd qi canalizare

Suceava (AJAC Suceava), nr. din _ privind aprobarea Planului anual de evolutie a tarifelor

pentr.u furnizarea serviciilor publice de alimentare cu ap[ potabilA qi de canalizare-epurare de cdtre

operatorul ACET SA Suceava, judetul Suceava., in conformitate cu rezultatele Analizei Cost

Beneficiu pentru proiectul regional "Dezvoltarea infrastructurii de apd ;i apii uzatd din judelul

Sttceava tn perioada 20I I - 2020 " ,

Pafiile contractante:

Asocialia de dezvoltare intercomunitard ,,Asociatia judeteand pentru apd 9i canalizare

Suceava", cu sediul in municipiul Suceava, str. $teflan cel Mare, nr.36, inscrisd in Registrul

Asocialiilor gi Fundatiilor de la Grela Judecdtoriei Suceava nr. 2612002lAll, dtn 7.12.2010

reprezentata de domnul Viorel SEREDENCIUC preqedinte al Asociatiei, in nume propriu dar $i in

numele qi pe seama Llnitdtilor administrativ-teritoriale membre ale asociatiei

qi

ACET SA Suceava, cod unic de inregistrale RO713519 inmatriculat[ la Oficiul Registrului

Comeftului de pe lAngi Tribunalul Suceava sub nr..1331455/1998 cu sediul principal in municipiul

Suceava str.,Mihai Eminescu nr.5, judetul Suceava, reprezentata de domnul $tefan GROZA, avind

func{ia de Director General.

de comun acord.au hotirAt:

Art.l. Aft. 1 din Actul Adilional 2 va avea urmdtorul contrinut :

Includerea ca parte integranta in Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de

alimentare cu apd gi de canalizare incheiat intre Asociatia judeleanl pentru apd qi canalizare Suceava

(AJAC Suceava) qi operatorul ACET SA Suceava, inregistrat sub nr. 5013/17l13.04.2010 a Planului

de evolutie a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apd potabild, calalizare

qi epurare ape uzate, practicate de cdtre operatorul ACET SA Suceava in aria de operare, in



confonnitate cu Analiza Cost Beneficiu din cadrul Proiectului " Dezvoltarea infrastructurii de apd $i
apd uzatd din jtrdelti Suceava tn perioada 2011 - 2020" qi prezentat in Anexele nr. 1 gi nr. 2 la
prezentul Act Aditional.

Art.2 Articolul 4 din Actul AdiJional numdrul 2, referitor la aft. 16.1 din cadrul Dispoziliilor
speciale Partea de Apd se modificd qi va avea urmatorul conlinut:

"Dupd data intrArii in vigoare a prezentului Act Adilional, operatorul va aplica pretul indicat
in Anexa 1 a prezentului Act Adilional. cu posibilitatea modificdrii qi/sau ajustirii sale, astfel cum se

prevede in Dispozilii Speciale Partea Comund, art.25.3."

Art.3 Articolul 5 din Actul Adilional numdrul 2, referitor la art. 12.1 din cadrul Dispoziliilor
speciale - Pafiea de Canalizare se modifici qi va avea urmdtorul conlinut:

"Dupd data intrdrii in vigoare a prezentului Act Adilional, operatorul va aplica tariful indicat
in Anexa 2 a prezentului Act Adilional, cu posibilitatea modificdrii gi/sau ajustdrii sale, astfel cum se

prevede in Dispozilii Speciale Partea Comun5., art. 25.3."

Art. 4 Arlicolul 6 din Actul Adilional nr. 2, referitoare \a art. 32 din Condiliile generale ale
Contractului de delegare a gestiunii sa va modifica astfel:

Punctul 1, paragraf 2 va avea urmatorul conlinut:

La data intrdrii in vigoare a prezentubti Act Adilional, operatorul va aplica prelurile / tarifele

indicate in Anexa nr. 11 din Dispozilii Speciale Partea de Apd ;i in Anexa nr. 15 din Dispozilii

Speciale - Partea de Canalizare, a;q cum vor.fi nrcdificale prin prezenlul Act Adilional
Punctul 3 Paragraful 4 se elimind

Pr,rnctul 4 se elimind

Punctul 5 paragraf 1 va avea r-rrmdtoarea lbrmulare:
Planul unnal tle evolulie al tariJbl.or pentru serviciile de alimentare cu apd;i canalizare -

epltrare penlru perioada de intplementare a Proiectului ,, Dezvoltarea infrastructurii de apd;i apd
uzatd dinjudeyul Suceava in perioada 2011-2020" se bazeazd pe tarifele reale (minimale) cuprinse
in Anexa nr. 1 Si Anexa nr. 2 a prezentului AA ;i fac parte integrantd din CDG.

Punctul 5 paragraful 2 se modificd, sens in care in cadrul acestui paragraf se va inlocui
sintagma ,,la nivelul anului 2010" cu sintagma,, la nivelul qnului 2019".

Prurctul 5 paragraful 3 , va avea urmdtoarea formulare:
AjtLstdrile anuale de tariJ se vor.face la data de 0l ianuarie afiecdrui an , cu luarea in calcul

a inflaliei (indicele prellu'ilor de consum publicat lunar de Institutul Nalional de Statisticii) $i ct

creqterilor impuse in termeni reali din Anexa nr. lSi Anexa 2 a prezentului Act adilional.

Punctul 6 paragraful 1 se modificd, sens in care parametrul ,,n", ,u4nul 2010 (01.07.2010)" se

modifici ii ,lnul 2019 (01.07.2019)". De asemenea se modific[ definilia parametrului 1PI din
Indicele preJurilor inilial , de la data tarifului,,n"(1 iulie 2010) in Indicele pre{ulilor inilial , de la data
tarifului .,n"(1 iulie 2019).

Punctul 6 paragraful 2,se elimind al 3-lea(trei) element.

Punctul 7, paragraful I se modificd, sens in care se va inlocui sintagma ,,prezentului contract
de delegare a gestiunii" cu sintagma ,,prezentului Act Adi!ional la Contractul de delegare a gestiunii"

Art. 5 Conlinutul Anexei nr. 1 - Pre{ul pentru Apd - din Actul Adi}ional numdrul 2 se

inlocuiegte cu conlinutul Anexei nl. I la prezentul Act adilional.
Art, 6 Conlinutul Anexei nr. 2 - Tariful pentru Canalizare - Actul Adi{ional num[rul 2 se



r"rc'

inlocuieqte cu conlinutul Anexei nr. 2 la prezentul Act adilional.

Art.7 celelalte clauze din conhactul de delegare de gestiune inregistrat sub nr.
5013/17113.04.2010 gi din Actele Adilionale subsecvente r6man nemodificate.

Art.8 Prezentul Act Adilional intr6 in vigoare la data semndrii.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul Act Aditional in doud exemplare originale, c6te una pentru
fiecare parte.

Asocia{ia Jude(eani pentru Api gi
Canalizare Suceava

PRE$EDINTE,

Viorel SEREDENCIUC

ACET SA Suceava

Director General,

$tefan GROZA



Anexa nr. 1 la Act Adilional nr. 5 din

Planul de evolu{ie al tarifelor pentru serviciile de alimentare cu api potabili

Tarife in
vigoare la 01.07.

2079

Tarife in termeni reali ldrd TVA - consumatori casnici gi non _ casnici
Lei / mc

{ird TVA
CreSteri de,tarife in termeni reali fErd TVA -.orru-utorl*snici qi non _ casnici

Asocia(ia Jude(eani pentru ApI gi
Canalizare Suceava

PRESEDINTE,

Viorel SEREDENCIUC

ACET SA Suceava

Director General,

$tefan GROZA



Anexa nr. 2 la Act Adilional nr. 5 din

Planul de evolulie al tarifelor pentru serviciile de canalizare gi epurare ape uzate

Aria de
0perare

ACET SA
Suceava

u.m
Tarife in

vigoare la 01.07.
2019

2020* 2021 2022 2023

APA
UZATA

Tarife in termeni reali ftrd TVA - consumatori casnici Ei non - casnlci

Lei / rrc
firi TVA 3,16 3,48 3,55 3,83 4,5t

CreEteri de tarife in termeni reali fhrl TVA - consumatori casnlci si non - casmcl

% 10,1% 2,0% 8,0% 17,8%

Asocia{ia Jude{eand pentru ApI 9i
Canalizare Suceava

PRE$EDINTE,

Viorel SEREDFI,NCIIJC

Preqedinte de gedin!6

ACET SA Suceava

Director General,

$tefan GROZA

Secretar gen

B


