ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Contractului de delegare de gestiune a serviciilor publice
de alimentare cu apă și de canalizare și a Studiului de oportunitate
Consiliul Judeţean Călăraşi, întrunit în şedinţa ordinară din 29.07.2021,
Având în vedere:
- raportul Direcţiei Dezvoltare Regională, Relaţii Externe, înregistrat sub nr. 11820 din 20.07.2021;
- avizul Comisiei pentru Studii, Prognoze Economico-Sociale, Buget-finanţe şi Administrarea Domeniului
Public şi Privat al Judeţului;
- adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi nr. 124 din 18.06.2021, înregistrată
la Consiliul Judeţean Călăraşi sub nr. 10098 din aceeaşi dată;
- prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Călăraşi nr. 3 din 27.01.2021 privind aprobarea preluării în
proprietatea publică a județului Călărași a bunurilor care vor rezulta din investițiile propuse prin „PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA PENTRU ARIA DE
OPERARE A OPERATORULUI REGIONAL IN JUDETELE CALARASI SI IALOMITA, IN PERIOADA
2014-2020”, care vor deservi și/sau traversa mai multe unități administrativ teritoriale din Județul Călărași;
- prevederile Ghidului Solicitantului Axa Prioritară 3, Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de
management eficient al resurselor, Obiectiv Strategic 3.2 – Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor
uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației, elaborat de Autoritatea
de management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM);
- prevederile art. 10 alin. (6) lit. b), art. 22 alin. (3), art. 29 alin. (2), art. 32 alin. (2) din Legea serviciilor
comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă Contractul de delegare de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 2476/29.10.2007, modificat şi completat prin Actele adiționale nr. 1–15, încheiate până la această
data între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA Călăraşi şi Societatea ECOAQUA S.A. Călăraşi.
Art. 2. – Se acordă mandat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua, cu sediul în municipiul
Călărași, str. Progresul, nr. 27, bloc BBB, înscrisă în registrul asociațiilor și fundațiilor de la grefa judecătoriei
Călărași cu nr. 2704/1713/A2003, al cărei membru este Județul Călărași, să semneze Contractul de delegare de
gestiune și Actele adiționale ale acestuia prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama Județului Călărași.
Art. 3. – Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă în
Judetul Calarasi, prevăzut la Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. – Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Călărași să voteze în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua în numele și pe seama Consiliului Județean, să semneze în
numele și pe seama Consiliului Județean Călărași orice documente referitoare la delegarea gestiunii serviciului de
apă și de canalizare și să avizeze Contractul de delegare a serviciilor publice de apă și de canalizare cât și toate
Actele Adiționale ale acestuia încheiate între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecoaqua și Ecoaqua S.A.
Călărași.
Art. 5. – Președintele Consiliului Județean Călărași și Direcţia Dezvoltare Regională şi Relaţii Externe vor
duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Secretarul General al Judeţului, prin Compartimentul Cancelarie Consiliu şi Editare Monitor Oficial, va
comunica prezenta hotărâre celor interesaţi.
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