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HOTĂRÂREA 
privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

 
  
 Având în vedere:  

 referat de aprobare nr. 2981 din 27.05.2020, întocmit de primarul comunei Bodești; 
 notificarea nr. 4284 din 21.02.2020 a Municipiului Roman prin care solicită UAT-urilor membre ale 

Asociației să supună votului Consiliului Local retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț; 

 Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 31 din 13.02.2020 privind inițierea Procedurii de reziliere din 
culpa Operatorului a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, precum şi 
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

 prevederile art. 10 alin. 11) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 
pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 
intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

  raportul de specialitate nr. 2982 din 27.05.2020 al Compartimentului urbanism și amenajarea 
teritoriului;  
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b) și d), art. 129 alin. 7 lit. n), art. 139, art. 140 alin. 1, art. 

196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 

 Art.1. Se  respinge solicitarea de retragere a  Municipiului Roman din cadrul  Asociaţiei de  
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA  NEAMŢ”. 

 Art.2. Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Bodești  
în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze pentru 
respingerea solicitării de retragere a Municipiului Roman. 

 Art.3. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  

 
Nr. 37 din 28.05.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 28.05.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (2) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 8 voturi pentru, 0 abţineri şi 5 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.  
  

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
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