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Privind aprobarea asocierii consiliului local SINESTI judetul IASI la asociatia de dezvoltare intercomunitara:
„Asociatia Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi”

- Consiliul local Sinesti judetul Iasi,
- Luand in discutie referatul nr. din data de prin care primarul comunei
propune asocierea unitatii administrativ-teritoriale si a autoritatilor administratiei publice locale la o
structura de cooperare intercomunitara ca o necesitate prioritara in vederea realizarii in comun a
unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea in comun a unor servicii
publice,
- Urmare a infiintarii Asociatiei Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi, structura
cu personalitate juridica si statut propriu, care are drept scop realizarea si exploatarea unei
infrastructuri edilitare moderne in sistem controlat si centralizat,precum si asigurarea unor servicii
operative si de calitate prin dezvoltarea unitara a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor rurale din judetul Iasi:
- Vazand si prevederile:
-Legii nr.241/2006 –privind organizarea si functionarea serviciului public de alimentare cu
apa si de canalizare,
-Legii nr.51/2006 –a serviciilor comunitare de utilitati publice,
-Legii nr.107/1996 – a apelor,
-Legii nr.458/2002 –privind calitatea apei potabile
- In baza competentelor prevazute de articolele 11 si14 , a atributiilor stabilite de
dispozitiile art.36 aliniatele 1, 6 lit.a) punctul 14, 7 lit.a) si in temeiul art.45 alin.2 literele d) si f) din
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,republicata:

HOTARASTE
- Art. 1 -Se aproba asocierea Consiliului local Sinesti judetul Iasi, cu „Asociatia
Serviciilor de Apa Canal a judetului Iasi” in scopul realizarii in comun a unor proiecte de
dezvoltare de interes zonal pentru furnizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare a
localitatilor comunei,
- Art. 2. –Se imputerniceste primarul comunei sa perfecteze documentele si sa
semneze actele de participare la asociere potrivit statutului asociatiei.
- Art. . –Se aproba de la bugetul local din capitolul 87.02.50 –proiecte de
dezvoltare multifunctionale, plata sumelor care reprezinta cota parte ca aport patrimonial
la constituirea asociatiei ,ce revine comunei Sinesti pentru participarea in asociatiune.
- Art. 4. –Secretarul comunei,va comunica prezenta hotarare:
-primarului comunei Sinesti judetul iasi, pentru stiinta si conformare,
-Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii:
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