ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
P R O I E C T nr. 16 din 15.04.2019
HOTĂRÂRE
privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația
de Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;
Având in vedere:
− expunerea de motive a primarului nr. 2264 din 15.04.2019;
− raportul secretarului comunei Bodești nr. 2265 din 15.04.2019;
− prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice,
− republicată, cu modificările și completările ulterioare;
− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului;
− constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
În temeiul prevederilor art.11, art. 36, alin. ( 2 ), lit. e), art. 36, alin. ( 7 ), lit.
c), art. 45, alin. ( 2 ), lit. 1);i art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei
Bodești, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI".
Art.2. Se împuternicește pe domnul BARNA MARINEL, primarul comunei
Bodești, cetățean roman, născut la data de 25.06.1975 în comuna Bodești, județul
Neamț, cu domiciliul in comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, posesor al
cărții de identitate seria NT, nr. 995687, eliberată de SPCLEP la data de
23.05.2018, să semneze, în numele pe seama Comunei Bodești și a Consiliului local
al comunei Bodești, Actul adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară " VALEA TOPOLITEI ", ce se va încheia ca urmare a aderării
Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociație.
Art.3. Primarul comunei Bodești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.4. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre
autorităților si persoanelor interesate.
Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMAR
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2264 din 15.04.2019
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al
comunei Bodești, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "
Ținând cont de posibilitatea conferită de legiuitor, respectiv aceea ca, două sau mai multe unități
administrativ teritoriale, în limitele competențelor autorităților lor deliberative și executive, să coopereze și să se
asocieze, în condițiile legii, formând asociații de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat
și de utilitate publică, fiind finanțate prin contribuții din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale
membre, precum și din alte surse, asociații constituite pentru serviciile furnizate cetățenilor, se denotă în mod cert,
necesitatea, precum și oportunitatea asocierii Comunei Bodești, în vederea aderării la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI ".
Dezvoltarea durabilă a zonelor rurale este indispensabilă în procesul de îmbunătățire a condițiilor existente și
a serviciilor de bază, prin asigurarea furnizării unor servicii de utilități publice pentru populație, precum și prin
realizarea unor proiecte de investiții publice destinate înființării și dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități
publice aferente acestor servicii.
Prin prisma faptului că interesul general al comunităților locale este prioritar, iar dezvoltarea intercomunitară
a rețelei de gaze vizează satisfacerea cât mai completă a cerințelor utilizatorilor serviciului de utilitatea publică,
protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico – sociale la nivelul comunităților locale, precum și
dezvoltarea durabilă a unităților administrativ – teritoriale, rezultă că scopul asocierii este cel al realizării în comun al
unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate dezvoltării unui sistem public aferente serviciului de
transport de gaze naturale.
În prezent, în România alimentarea cu energie termică și producerea acesteia este din ce în ce tot mai
interdependentă de alimentarea cu gaze naturale, această interdependență fiind evidențiată de creșterea numărului
consumatorilor de gaze naturale, precum și de amplificarea sistemelor de transport și distribuție, dar și desființarea
sistemelor de alimentare centralizată cu energie termică. Utilizarea gazelor naturale conduce, pe lângă avantajele
certe ale comodității utilizării acestui combustibil, și la obligativitatea folosirii rationale a acestuia prin utilizarea unor
echipamente cu randament ridicat, cu funcționare automatizată și sigură, precum și cu eficiență si responsabilitate
din partea utilizatorilor finali.
În acest sens, din analizele efectuate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale rezultă cu claritate că
pentru buna funcționare a serviciului public de alimentare cu gaze naturale sunt necesare investiții financiare
considerabile în acest sistem ce depășesc capacitatea financiară a acestor unități administrativ-teritoriale.
Astfel, având în vedere că Consiliul Local are în competenta soluționare atribuții privind gestionarea serviciilor
furnizate către cetățeni, precum și atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern și extern, asigurând,
potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local,
acesta hotărând cooperarea sau asocierea cu alte unități administrativ – teritoriale din țară sau din străinătate, se
impune adoptarea unei hotărâri, în scopul și pentru promovarea unor interese locale ale comunei Bodești.
Consider oportună asocierea Comunei Bodești cu unităţile administrativ-teritoriale din zona comunei
Grumăzești care au inființată Asociația de Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI ".
Examinând dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. d) și e) din Legea nr. 215/2001, supun spre aprobare Consiliului
Local al comunei Bodești proiectul de hotărâre alăturat.
PRIMAR,
Barna Marinel

ROMANIA
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- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2265 din 15.04.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al
comunei Bodești, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI "
Având in vedere:
− Dispozițiile art. 11, art. 12, art. 13, art. 36 alim. 2 lit. d) și lit. e) alin. 6 lit. a)
pct. 14, alin. 7 lit. c), art. 62 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
− Dispozițiile art. 21 alin. 2 lit. f) coroborat cu art. 33 din O.G. nr. 26/2000,
privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
− Dispozițiile art. 2, Anexa 1 și 2 din H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea
actului constitutiv – cadru și a statutului cadru ale asociațiilor de dezvoltare
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu
modificările și completările ulterioare;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bodești cu nr. 2264 din
15.04.2019;
Ca urmare a dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale
art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În consecinţă apreciem că proiectul de hotărâre îndeplineşte condiţiile legale
pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local, conform celor
prezentate mai sus și în expunerea de motive a domnului primar.

Secretar,
Bostan Ionel

