
ROMANIA 
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COMUNA BODESTI 
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P R O I E C T 

Nr.  36 din 24.07.2019 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in 
vederea  exercitarii votului 

 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț, 
Având în vedere : 
- Adresa nr. 57/09.07.2019.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 
- Avizul ANRSC nr.706287 / 03.06.2019 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA de modificarea preturilor si 
tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare; 
-  prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.8 
alin.3 lit.k si d^ si  art.10 alin.5  
-  prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile 
ulterioare  –   art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4; 
-  prevederile Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale 
asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 Văzând: 

a) Raportul de aprobare a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 3769 din 
24.09.2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești, înregistrat 
sub nr. 3770 din 24.09.2019; 
c) rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodești, 

 În temeiul prevederilor art. 89, art. 90, art. 91, art. 92,  art. 129, alin. (2) litera d), alin. (7) litera n) şi art.139 
alin.(3)  din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 

 

HOTARASTE: 

           Art. 1. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Bodești să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a 
A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului  Local al  Comunei Bodești PENTRU: modificarea prețurilor și 
tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 
706287/03.06.2019;  

Art. 2 Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Bodești să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a 
A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului  local al Comunei Bodești  pentru modificarea, prin Act aditional, a 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Judeteana Apa Serv S.A., (care va include actualizarea 
inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, dupa caz, si modificarea preturilor si 
tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare).  

Art. 3. În situatia în care reprezentantul comunei Bodști desemnat la art.1 respectiv dl. Barna Marinel, se afla în 
imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  interesele /comunei vor fi reprezentate de d-na Busionc Elena în calitate 
de viceprimar cetatean roman, nascut(a) la data de 7.02.1968  în comuna Bodești, domiciliat(a) în  comuna Bodești, județul 
Neamț. 

Art.4. Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, Presedintele Asociatiei – dl. Radu 
Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 
28/2009, cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, 
dupa caz, la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare. 
          Art.5. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 

  
Inițiator, 
Primar, 

ec. Barna Marinel 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 
COMUNEI BODEȘTI 
PRIMAR 
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 Nr.  3769 din 24.07.2019 

 

Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

      
 
               Avand in vedere adresa nr.13652/05.07.2019 a Operatorului Regional Compania Judeteana 
Apa Serv SA, prin care se solicita modificarea pretului pentru apa potabila produsa, transportata si 
distribuita, la nivelul de 4,82 lei/mc (de la 3,84 lei/mc) si a tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul 
de 3,80 lei/mc (de la 3,50 lei/mc), pentru intreaga arie de operare, si tinand cont de avizul ANRSC nr. 
706287/ 03.06.2019, va aducem la cunostinta ca, in conformitate cu art.16 alin.3 lit.d din Statutul 
Asociatiei „AQUA NEAMT”, Adunarea Generala a Asociatiei are ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii 
si modificarii preturilor si tarifelor propuse de Operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la 
un sistem de tarif unic. 
             La art. 21 alin 1 din Statutul Asociatiei este stipulat ca „Hotararile Adunarii Generale luate in 
exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) si art. 16, alin. (3) lit. a), c), d) si f) nu pot 
fi votate de reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor, decat in baza unui mandat 
special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui 
reprezentant este. 
             Fata de cele mentionate mai sus este necesara acordarea unui mandat special d-lui Primar 
Barna Marinel reprezentantul comunei Bodești în cadrul A.D.I. „AQUA NEAMT”, in vederea aprobarii sau 
respingerii modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de 
canalizare – epurare, prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Judeteana Apa Serv S.A. si a 
modificarii in consecinta a Contractului de delegare. 
              Avand in vedere cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare pentru acordarea unui 
mandat special pentru a fi supus dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local al comunei Bodești 
 
 
 

Primar,  
Barna Marinel 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 
  Văzând prevederile: 

− prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^ si  art.10 alin.5  

− prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu 
modificarile si completarile ulterioare  –   art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4; 

− prevederile Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a 
Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile 
de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Urmare a: 
− Adresei nr. 57/09.07.2019.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 
− Avizului ANRSC nr.706287 / 03.06.2019 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA 

de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare; 
  Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Barna Marinel, în calitate de primar al comunei 
Bodești, apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 
hotărâre privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului. 
 
 
 
 

Secretar, 
 Bostan Ionel 
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