ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTARARE
privind acordarea unui mandat special in vederea aprobarii preturilor/tarifelor pentru serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeteana Apa
Serv S.A
Consiliul local al comunei Bodești, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
Adresa nr. 171 din 22.06.2015 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”
Potrivit prevederilor :
−
Art.8 alin.3 lit k, art.10 alin.5 din Legea nr. 51/2006 (actualizata) – serviciilor comunitare de
utilitați publice;
−
Art.12 alin.1 lit.i, art.34 alin 5 din Legea nr. 241/2006 (actualizata) – serviciului de alimentare
cu apa și de canalizare;
−
Art.16 alin 3 lit.d, art.17 lit.c pct.2, art.20 alin.3 si art. 21 alin.1 din Statutul Asociatiei de
Dezvoltare Intercomunitara „ AQUA NEAMT”;
−
Art.3 alin.5 lit.d, art.16 alin.11, art.17 alin3, art.18 alin.11 si art. 36 din Contractul de Delegare
a Gestiunii Serviciului nr.28/10.08.2009 – Dispozitii Generale, cu modificarile si completarile ulterioare.
−
Art.10, art.36 alin.1 si 2 lit.b si d. alin.6 lit.a pct.14, art.115 - Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
−
Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015
HOTARASTE:
Art. 1 Se imputernicește domnul Macovei Ioan in calitate de primar,reprezentant comunei Bodesti
cetatean roman, nascut la data de 2 iunie 1940 in comuna Bodești, judetul Neamt, domiciliat in comuna
Bodești,sat Bodești, județul Neamț, posesor al CI seria NT, nr.471292, eliberata de S.P.C.L.E.P. Piatra
Neamt la data de 26.02.2009, cu mandat special sa voteze impotriva in Adunarea Generala a
Asociaților, in numele si pe seama Consiliului local al comunei Bodești , in vederea respingerii ajustarii
preturilor/tarifelor propuse de Operatorul regional Compania Judeteana Apa Serv S.A., pentru
serviciul de alimentare cu apa si canalizare.
Art. 2 In situatia in care reprezentantul Consiliului local al comunei Bodești desemnat la art. 2 de
mai sus, se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, interesele consiliului local vor fi
reprezentate de dl Barna Marinel, in calitate de viceprimar la comunei Bodești, cetatean roman, nascut(a)
la data de 25.06.1975 la comuna Bodesti., domiciliat in comuna Bodești, județul Neamt, posesor al C.I.
seria NT, nr. 386189, eliberată de S.P.C.L.E.P. Piatra Neamț la data de 25.05.2007.
Art. 3 Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
Nr. 35 din 27.07.2015

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 3 abţineri.
La sedinta au fost prezenti 15 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie.
Preşedinte de şedinta,
Budiș Constantin
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

