
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

Proiect nr. 41 din 27.05.2020   
 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
 
 
 

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.  

 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 



 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 2981 din 27.05.2020 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre 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 : 
 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; 

 Adresa nr. 5397 din 23.03.2020 înaintata de SC ApaServ SA către ADI AQUA NEAMȚ, 
prin care se invederează consecintele retragerii din asociatie a Municipiului Roman si 
valoarea estimată a despagubirilor necesare din partea acestuia, cât și faptul că 
retragerea Municipiului Roman din cadrul asociatiei ADI AQUA NEAMȚ ar determina la 
nivel local o crestere a pretului la apa potabilă, respectiv cresterea contributiilor în cadrul 
proiectelor aflate in desfășurare, 

Propun Consiliului Local a aproba respingerea retragerii Mun. Roman din cadrul 
Asociției ADI AQUA NEAMȚ. 

 
 

Primar, 
Marinel BARNA 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMARIA 
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț - 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
 Nr. 2982 din 27.05.2020 
 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 :  
 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; 

 Adresa nr. 5397 din 23.03.2020 înaintata de SC ApaServ SA către ADI AQUA NEAMȚ, 
prin care se invederează consecintele retragerii din asociatie a Municipiului Roman si 
valoarea estimată a despagubirilor necesare din partea acestuia, cât și faptul că 
retragerea Municipiului Roman din cadrul asociatiei ADI AQUA NEAMȚ ar determina la 
nivel local o crestere a pretului la apa potabilă, respectiv cresterea contributiilor în cadrul 
proiectelor aflate în desfășurare, 
  Consider că proiectul de hotărâre privind respingerea retragerii Mun. Roman din 
cadrul Asociției ADI AQUA NEAMȚ, îndeplinește toate condițiile spre a fi supus dezbaterii 
și aprobării Consiliului Local al comunei Bodești. 

 
 

Consilier , 
Iftode Elena 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA/ORAŞUL____________________ 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 
Nr._____din_______________ 

privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și 
modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  

Consiliul local al ___________________________; 
Având în vedere 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; 
Având în vedere 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; 

Examinând expunerea de motive nr.___    /2020 a __________; 
Văzând raportul de specialitate nr.____/2020 al (compartimentul de specialitate), 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; 

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, 

  
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: (1)   Se  aprobă  retragerea  Municipiului Roman din cadrul  Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA  

NEAMŢ”. 
(2) Această hotărâre își va produce efectele doar după adoptarea unei Hotărâri de către Adunarea Generală a Asociaților 

A.D.I. Aqua Neamț prin care se ia act atât de achitarea de către Municipiul Roman a  tuturor despăgubirilor prevăzute în 
Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Utilități Publice nr. 28/2009 și în Statutul Asociației, cât și de acordul 
scris al entităților finanțatoare. 

Art.2:  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. privind participarea .........la constituirea Asociatiei „AQUA 
NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3:  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 37 din 25.10.2002 privind participarea Comunei Bodești la constituirea 
Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei Bodești în Adunarea Generala a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, modificare ce vizează retragerea Municipiului Roman din 
Asociație. 

Art.5: Se împuterniceşte Dl Marinel Barna, reprezentant al comunei  Bodești, cetăţean român, născut(ă) la data de 
25.06.1975 la comuna Bodești, domiciliat  în comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, posesor al  C.I. seria NT nr. 995687, 
eliberată deSPCLEP Piatra Neamț la data de 23.05.2018, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Bodești, Actele 
Adiţionale și Actele Statutare ale Asociației actualizate cu retragerea Municipiului Roman din Asociație. 

 Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Tudorel Radu, Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 


	HOTĂRÂREA

