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    JUDEŢUL PRAHOVA 

       COMUNA ARICEŞTII RAHTIVANI           
    CONSILIUL LOCAL  

                                                                     
 

 
 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind  aprobarea prelungirii Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare nr. 9373 din 09.09.2011  
 
 

           Văzând: 
 - Adresa emisă de S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apă Ariceştii Rahtivani S.R.L.” 
nr. 70/14.05.2021 înregistrată la Primaria comunei Ariceștii Rahtivani sub nr. 13572/14.05.2021; 
          - Referatul de aprobare nr. 51-13792 /18.05.2021 al Primarului comunei Ariceştii 
Rahtivani; 
 - Raportul de specialitate nr. 53/13794 /18.05.2021, întocmit de Serviciul Buget Finanțe 
și Investiții din cadrul Primăriei comunei Ariceștii Rahtivani ; 
 - Avizele Cimisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 din cadrul Consiliului local ; 
           În conformitate cu: 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare , republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani nr. 12 / 2011 privind înființarea 
Societății comerciale “Serviciul public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani” S.R.L.; 

- Hotărârea Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani nr. 4 /2017 privind aprobarea 
actului aditional nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului 
public de alimentare cu apa nr. 9373 / 09.09.2011 ; 

- Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu 
apa si canalizare nr. 9373 / 09.09.2011, modificat și completat prin Act Adițional nr. 1 /  
2.03.2017, încheiat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul Local și Societatea 
Comercială  “Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani “ 
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- dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a), alin (3) lit. c), alin. (6) lit. a), alin. (7) lit. n) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

       În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art.196 alin. (1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  
 
 

Consiliul local al comunei Aricestii Rahtivani , judetul Prahova, adoptă prezenta  
 

H O T Ă R Â R E  : 
 

           Art. 1 Se aprobă prelungirea, prin încheierea unui  act adițional, pe o perioada de 5 ani a 
Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de alimentare cu apă și 
canalizare nr. 9373 din 09.09.2011 începând cu data de 10.09.2021, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotătâre. 
 Art. 2 Se împuternicește Primarul comunei Ariceștii Rahtivani, în persoana domnului 
Gheorghe Orbu, să semneze actul adițional menționat la art. 1. 
           Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
Primarul comunei Ariceştii Rahtivani şi domnul Ion Viorel Popescu, în calitate de Director 
General al S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa Ariceştii Rahtivani ”S.R.L.. 
           Art. 4 Comunicarea prezentei hotărâri S.C. „Serviciul Public de Alimentare cu Apa 
Ariceştii Rahtivani S.R.L.”, instituţiilor şi persoanelor interesate se asigură de către Secretarul 
general al comunei Ariceştii Rahtivani. 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            
     Cristian BRĂTĂȘANU      

                                                                                                                        
                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                SECRETAR GENERAL al COMUNEI, 

                                                                                    Violeta-Neluța PETCU 
 

 
 
 
 
Ariceștii Rahtivani, 26.05.2021 
Nr. 55  
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                                     ANEXA LA HCL ARICEȘTII RAHTIVANI NR. 55/ 2021 
 
 
 

COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI                        S.C.,,SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE 
CONSILIUL LOCAL                       CU APA ARICESTII RAHTIVANI” S.R.L. 
Nr.         Nr. 
 
 
 

ACT ADIȚIONAL NR.2 din ______________ 
LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI 

PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI CANALIZARE  NR. 9373 DIN 09.09.2011 

 

1. COMUNA ARICEȘTII RAHTIVANI  prin CONSILIUL LOCAL cu sediul în Ariceștii Rahtivani, 
CIF 2842927, reprezentată de Primar Gheorghe ORBU, în calitate de delegatar, pe de o 
parte  

ȘI 

2. Societatea Comercială ,,SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA ARICEȘTII 
RAHTIVANI” S.R.L. cu sediul în comuna Ariceștii Rahtivani, str. Neagoe Basarab nr. 284, 
înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Prahova sub nr. J29 / 1059 / 30.06.2011, cod unic 
de înregistrare RO 28744019, reprezentată de dl. Ion Viorel POPESCU, având funcția de 
Director General, în calitate de delegat, pe de altă parte, 

 
 Având în vedere prevederile: 
 

1. Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și 
completată; 

2. Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 
republicată, modificată și completată ; 

3. Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

4. Legea 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii– 
Capitolul I – Secțiunea 4 – Durata concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii; 

5. Hotărârii Consiliului Local al comunei Ariceștii Rahtivani nr. 12 din 25.01.2011 
privind înființarea Societății comerciale “Serviciul public de alimentare cu apă Ariceștii 
Rahtivani” S.R.L.; 

6. Contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de 
alimentare cu apă și canalizare nr. 9373 / 09.09.2011, modificat și completat prin Act 
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Adițional nr. 1 /  2.03.2017, încheiat între Comuna Ariceștii Rahtivani prin Consiliul Local și 
Societatea Comercială  “Serviciul Public de alimentare cu apă Ariceștii Rahtivani “ 

7. Hotărârea Consiliului Local Ariceștii Rahtivani nr. __________ / __________ 
 

 
PĂRȚILE CONTRACTANTE convin următoarele: 
 
Art.1 Capitolul III - Durata contractului se modifică și se completează cu punctul 3.2 care va 
avea următorul cuprins: „Contractul se prelungește pe o durată de 5 ani, începând cu data de 
10.09.2021”; 
Art.2 Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 
Art.3 Prezentul Act Adițional a fost încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru 
fiecare parte contractantă și face parte integrantă din Contractul de delegare a gestiunii prin 
concesiune a serviciului public de alimentare cu apa și canalizare nr. 9373 / 09.09.2011, 
modificat și completat prin Act Adițional nr. 1 /  2.03.2017 . 

 
 
            DELEGATAR,                                                                       DELEGAT, 
 
COMUNA ARICESTII RAHTIVANI                        S.C. ”SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE 
                   prin                          CU APA ARICESTII RAHTIVANI” S.R.L. 
  PRIMAR,           prin 
        Gheorghe ORBU        Director General 
                                                                                               Ion Viorel POPESCU  

 
 
 
 


