ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
______________________________________________________________________________________

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 ÎMPOTRIVA: 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.
Nr. 34 din 31.07.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 1 voturi contra; 1 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Crîșmariu Ioan

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

