
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

____________________________________________________________ 
 

H O T A R A R E 
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ” 
 

Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Bodești   nr. 37 din data de 25 

octombrie 2007 privind  constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară  „AQUA 
NEAMT”; 

Examinând expunerea de motive nr. 4055 din 11.08.2016  întocmită de primarul 
Comunei Bodești  si  raportul  nr. 4056 din 11.08.2016 a secretarului unității administrativ 
teritoriale; 

În temeiul dispozițiilor art. 37 și ale art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1  Se  desemnează domnul Barna Marinel având funcţia de  primar al comunei 
Bodeşti, cetăţean român, născut(ă) la data de 25.06.1975, domiciliat în comuna Bodeşti, 
posesor al C.I. seria NT nr. 386189 eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 25.05.2007, 
ca reprezentant al comunei  Bodești în în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA NEAMȚ. 

Art.2.  Se împuterniceşte domnul Barna Marinel reprezentantul comunei Bodeşti în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” să semneze în 
numele și pe seama Consiliului Local, Actul Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, actele adiționale privind modificarea actelor statutare 
precum și să îndeplinească activitățile ce revin acestui organism prin actul de constituire și 
statut. 

Art.3. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
NEAMȚ” să înregistreze modificările în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe lângă 

Judecătoria Piatra Neamț. 
Art.4. Primarului comunei Bodeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. Secretarul comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și persoanelor interesate. 

 

Nr. 34 din 31.08.2016 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Macovei Ioan 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



 


