
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T Ă R Â R E  
 privind acordarea mandatului special în vederea exercitării 

prerogativelor prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind 
serviciile comunitare de utilități publice 

 
 

Consiliul Local al Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ ; 
Având în vedere Adresa nr. 6 din data de 25.01.2017 a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea 
mandatului special prevăzut de art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind  
serviciilor comunitare de utilități publice în vederea exercitării prerogativelor 
prevăzute de art. 27 din același act normativ;  

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și 
Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator, 

Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 
din 2006 privind  serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 
alin. 4, art. 17 alin. 2 lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1) şi art.115 alin.1) lit.b) din 
Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică 
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂSTE: 

 



 
 

 ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Aqua Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, 
județul Neamț, identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama 
Unității Administrativ Teritoriale comuna Bodești atribuțiile, drepturile și obligațiile 
prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind  serviciile comunitare de 
utilități publice. 

ART. 2  
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

“Aqua Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 
lit. b) și c) din O.U.G.  nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a 
instituțiilor publice în numele și pe seama unității administrativ teritoriale comuna 
Bodești pentru Operatorul Regional Compania Județeană Apa Serv S.A., operator 
căruia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin 
Contractul de delegare nr. 28 din 10.08.2009. 

2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” 
pentru exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) 
din O.U.G.  nr. 109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor 
necesare întocmirii scrisorii de așteptări  de către Consiliul Județean Neamț. 

ART. 3 Secretarul comunei Bodești  va asigura comunicarea prezentei 
hotărâri autorităților și instituțiilor publice interesate. 

 

 Nr. 12 din 9.02.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 2 voturi contra; 1 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 
 
 
 
 


