
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 
P R O I E C T nr. 14 din 17.03.2021 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
 
 

H O T A R A R E  
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 

“AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 
 
Având în vedere : 
- Adresa nr. 37 din16.03.2021.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 
- Avizul ANRSC nr.809850 /17.07.2020 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA de 
modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare; 
-  Avand in vedere prevederile : 
-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- 
art.8 alin.3 lit.k si d^2 si  art.10 alin.5, art.43 alin.8;  
-  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. 
-  Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru 
ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit.n), cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 In temeiul art.139 și ale art.196 alin.1 lit. a) din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Bodești să voteze în Adunarea 
Generala a Asociaților a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului  Local al Comunei 
Bodești  PENTRU sau IMPOTRIVA* :  
 - modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-
epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 809850/17.07.2020;  
 - modificare tarife pentru Proiectare pentru proiectele de apa potabila, respectiv racord de 
canalizare  si Agreerea agentilor economici pentru executarea lucrarilor de bransamente apa, racord 
canalizare si separare retele aflate in administrarea C.J. Apa Serv S.A.; 

Art.2. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei Bodești să voteze în Adunarea 
Generala a Asociaților 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), 
modificare tarife servicii conexe.  
          Art. 3. În situatia în care reprezentantul comunei Bodești desemnat la art.1 respectiv dl. Marinel 
Barna, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  interesele comunei Bodești vor fi 
reprezentate de d-na Elena Busuioc în calitate de viceprimar al comunei Bodești cetatean roman, născută 
la data de7.02.1968 la comuna Bodești, domiciliat(a) în comuna Bodești, posesor al C.I. seria NT nr. 
799036, eliberată de SPCLEP Piatra Neamț la data de 23.10.2014,C.N.P 2680207270581. 
         Art.4. Se aproba semnarea de catre Presedintele Asociatiei , reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA 
NEAMT”, 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, cu modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de 
alimentare cu apa si canalizare-epurare si a tarifelor la servicii  conexe. 
          Art.5. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 
 
 
* Refuzul de aprobare se va justifica in nota de fundamentare anexata prezentei. 

 
Inițiator, 
Primar, 

 Marinel BARNA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ____2021, 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 __ voturi pentru, __ abţineri şi __ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi __ consilieri 
prezenţi la şedinţă.  
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REFERAT DE APROBARE 

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

 
Primarul comunei Bodești, 
 In temeiul prevederilor art. 136 alin. 1 din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care  Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar ...., î-mi 
exprim iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 
 acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 
 Având în vedere adresele nr. 1858 / 01.02.2021 si nr. 2621 / 11.02.2021 a Operatorului Regional 
Compania Judeteana Apa Serv SA , avizul ANRSC nr. 809850/17.07.2021 , prin care se solicita 
modificarea : 
-  pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 5,07 lei/mc (de la 4,82 
lei/mc) ; 
-  tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 4,35 lei/mc (de la 3,80 lei/mc); 
- tarif proiectare pentru proiectele de bransament apa potabila, respectiv racord de canalizare ( inclusiv 
aviz) la nivelul de 435 lei ( de la 250 lei) ; 
- tarif pentru agreerea agentilor economici pentru  executarea lucrarilor de bransamente apa , lucrari de 
racord si separarea retele aflate in administrarea CJ Apa Serv SA Neamt la nivelul de 2000 lei ( de la 
360,74 lei) . 
 Vă aducem la cunostinta că, 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 Marinel Barna 
reprezentantul  comunei Bodești  și respectiv Consiliului local al comunei Bodești in 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, a tarifelor la servicii conexe 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, 
Marinel BARNA 
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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 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Bodești, am constatat următoarele: 
 Temeiul legal al proiectului de hotărâre îl constituie prevederile: 
 -  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^2 si  art.10 alin.5, art.43 alin.8;  
 -  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. 
 -  Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – 
cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 -  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit. n), cu modificarile 
si completarile ulterioare. 
  Văzând adresele nr. 1858 / 01.02.2021 si nr. 2621 / 11.02.2021 a Operatorului Regional 
Compania Judeteana Apa Serv SA , avizul ANRSC nr. 809850/17.07.2021 , prin care se solicita 
modificarea : 
-  pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 5,07 lei/mc (de la 4,82 
lei/mc) ; 
-  tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 4,35 lei/mc (de la 3,80 lei/mc); 
- tarif proiectare pentru proiectele de bransament apa potabila, respectiv racord de canalizare ( inclusiv 
aviz) la nivelul de 435 lei ( de la 250 lei) ; 
- tarif pentru agreerea agentilor economici pentru  executarea lucrarilor de bransamente apa , lucrari de 
racord si separarea retele aflate in administrarea CJ Apa Serv SA Neamt la nivelul de 2000 lei ( de la 
360,74 lei) . 
 În 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. 
 Competenţa aprobării proiectului de hotărâre revine Consiliului Local al  comunei Bodești conform 
prevederilor art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit. n) și art. 139, alin. 3 litera ,,g” și art. 196, alin. (1), lit. ,,a” din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Secretar general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN 
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Fw: Solicitare emitere mandate speciale 
De la: ADI "AQUA NEAMT (aqua.neamt@yahoo.com) 
 
Nr. 37/16.03.2021 
CĂTRE, 
UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERIORIALE 
MEMBRE ALEASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA NEAMT 
Prin prezenta, va reamintim asupra necesitatii emiterii de catre dumneavoastra a unor mandate speciale (Hotarari de 
Consiliu Local) prin care sa votati fie 
PENTRU, fie IMPOTRIVA modificarii preturilor si tarifelor la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare - 
epurare si respectiv a tarifelor pentru 
serviciile conexe. In cazul in care votati IMPOTRIVA, va rugam justificati intr-o nota de fundamentare anexata 
mandatului acordat optiunea 
dumneavoastra. 
Va reamintim de asemenea ca termenul de acordare a mandatului expira in data de 26.03.2021, iar in lipsa acordarii 
unui astfel de mandat, se prezuma ca 
UAT-ul dumneavoastra a acceptat tacit delegarea atributiilor sale, asa cum prevede Legea nr. 51/2006, art. 10, 
pct.5.1 
Va retransmitem mai jos adresa noastra initiala, prin care va solicitam emiterea acestor mandate, precum si restul 
documentatiei necesare in vederea 
adoptarii unei Hotarari de Consiliu. 
Cu stima, 

A.D.I. "AQUA NEAMȚ" 
 
 


