
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 
P R O I E C T nr. 26 din 18.06.2021 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”  

 
 Având în vedere prevederile: 
 - Legii 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, modificată prin H.G. 
nr.742/2014, O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare; 
 - art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit. c), art.140 din O.G 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Luând act de: referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
3947 din 18.06.2021,raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Bodești, 
înregistrat sub nr. 3948/18.06.2021 și rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 
 Văzând H.C.L. al Comunei Borlesti nr.6 din 29.01.2021, H.C.L. al Comunei Negrești nr. 26 din 21.05.2021,  
H.A.G.A nr.1, 2, 3 din 29.03.2021, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
 In temeiul art.139 alin. (3) litera f) și art.196 din O.G 57 / 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  
 

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 Art.1.  (1) Se  aprobă  aderarea comunei Borlesti la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară”AQUA NEAMŢ”  
 (2) Se  aprobă  aderarea comunei Negrești la Asociaţia  de   Dezvoltare  Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”; 
 (3) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la suma 
de 30.000 lei. 
Art.2.  Se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodești nr. 37 din 25.10.2007 privind participarea comunei Bodești 
la constituirea Asociației „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional 
prevazut in Anexa  nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.3. Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local al comunei Bodești nr. 37 din 25.10.2007 privind participarea Comunei Bodești la 
constituirea Asociației „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional 
prevazut in Anexa  nr. 2,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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 adoptării Actelor Adiţionale la Actul 
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art. 2 
si 3 din prezenta hotărâre. 
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, posesor al  C.I. seria NT  , nr. 995687, eliberată de 
SPCLEP Piatra Neamț  la data de  23.05.2018, să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Bodești, 
Actele Adiţionale prevăzute în Anexa 1 si 2. 
 Art.6. Se imputerniceşte Preşedintele 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. 
 

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. 
(3) litera f) (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de __ 
voturi pentru, __ abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
 
 
 



ROMANIA 
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PRIMARIA 
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REFERAT DE APROBARE 
 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 
 

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: 
 privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

 Având în vedere adresa nr. 77/ 31.05.2021  a AQUA  Neamț, prin care ne instiințează că prin Hotararile AGA 
ADI "AQUA NEAMT nr. 1, 2 si 3 din 29.03.2021 s-au modificat: componența reprezentanților în Adunarea Generală a 
Asociației ca urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2021, Presedintele Asociatiei precum si componenta 
Consiliului Director.  De asemenea, Asociatia a primit doua solicitari de aderare si anume Hotărârea Consiliului Local 
Borlesti nr.6/29.01.2021, precum si Hotărârea Consiliului Local Negrești nr. 26/21.05.2021. 

 Este necesar emiterea de Hotarari de Consiliu de catre fiecare UAT membru in vederea modificarii actelor 
statutare in consecinta. 

Modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației se impune datorită unor schimbări care au intervenit de 
la aprobarea ultimelor Acte aditionale inregistrate la Judecatorie, astfel: 

1.Primirea de noi membri:  
Având în vedere: 
- Hotărârea Consiliului Local nr.6/29.01.2021 privind asocierea comunei Borlesti la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitară “AQUA NEAMT” ; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 26/21.05.2021 privind asocierea comunei Negrești la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitară “AQUA NEAMT” ; 
În conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Asociației:  
 „Art. 13. – Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act 

adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului.” 
Totodată, potrivit Art. 21 alin.1 din Statut: “Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute la art. 16, alin. 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în A.G.A., decât în baza unui 
mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritătți deliberative a asociatului al carui reprezentant 
este.” 
            Față de cele menționate mai sus, este necesară acordarea unui mandat special d-lui Marinel Barna, 
reprezentantul comunei Bodești în cadrul A.D.I., în vederea aprobării aderării noii unități administrative în Asociație. 
 

2. Modificarea componenței și schimbarea reprezentanților în Adunarea Generală a Asociației ca 
urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2021, a  primirii de noi membri, precum și a prevederile 
art.132 și ale art. 175 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, respectiv: 

ART. 132   Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali 
„Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea 
lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, 
precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes 
local.”  

 
ART. 175 Reprezentarea judeţului în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali 
„Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în 

adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele 
consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările 
generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, 
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precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de 
interes judeţean.”. 

  2. Alegerea Presedintelui asociatiei prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/29.03.2021. 
3.  Numirea Consiliu Director  prin Hotărârea A.D.I. nr.3./29.03.2021 
Alegerea unui nou Consiliu director ca urmare a schimbării reprezentanților unităților administrativ – teritoriale 

în Asociație, în urma validării alegerilor locale din 27 septembrie 2021, alegerea noului președinte al Asociației precum și 
prevederile art.91 alin (6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, presupun modificarea, în mod corespunzător a prevederile  Capitolului VII „Primele organe de 
conducere, administrare și Control, paragraful - „Administrarea Asociației” din Actul Constitutiv al Asociației și pe cele 
ale  Capitolului V „Organele Asociației”, paragraful „Consiliul Director” art. 22 din   Statutul Asociației.  

4.  Modificarea patrimoniului Asociației 
Prin intrarea în Asociație a  noilor membri – comunele Negrești și Borlesti, patrimoniu Asociației se modifică de 

la 29.000 lei, la 30.000 lei, aportul fiecărui membru al Asociaţiei la constituirea patrimoniului fiind de 500 lei, fapt ce 
presupune modificarea capitolului VI „Patrimoniul inițial” alin. (1) din Actul constitutiv și a capitolului III „Patrimoniul 
Asociației” art. 6 alin. (2) din Statutul Asociației.  

5. Prevederile din Ordonanța   Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: 

„Art. 21* (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea 
generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale 
pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

„Art. 24* (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. 
Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin 
mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv 
cu semnătură electronică extinsă.” impun completarea art.19 alin. (1) și al art. 25 alin. (1) din Capitolul V- „ORGANELE 
ASOCIAȚIEI” – Adunarea generală a Asociației și Consiliul Director din Statutul Asociației. 

Or, modificările Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, se pot 
face conform art. 32 alin. 1 din Statut, doar prin Acte Adiționate semnate de reprezentanții tuturor asociaților, 
împuterniciți în acest scop. 

Față de aceste considerente, reiterez solicitarea de a aproba Proiectul de hotărâre privind modificarea 
şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
 

Primar, 
Marinel BARNA 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

 
 

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 adresa nr. 77/ 31.05.2021  a AQUA  Neamț, prin care ne instiințează că prin Hotararile AGA ADI 
"AQUA NEAMT nr. 1, 2 si 3 din 29.03.2021 s-au modificat: componența reprezentanților în Adunarea Generală a 
Asociației ca urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2021, Presedintele Asociatiei precum si componenta 
Consiliului Director, Hotărârea Consiliului Local Borlesti nr.6/29.01.2021, precum si Hotărârea Consiliului Local Negrești 
nr. 26/21.05.2021. 

 În conformitate cu prevederile art. 13 din Statutul Asociației:  
 „Art. 13. – Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act 

adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului.” 
Totodată, potrivit Art. 21 alin.1 din Statut: “Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute la art. 16, alin. 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în A.G.A., decât în baza unui 
mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritătți deliberative a asociatului al carui reprezentant 
este.” 
            Față de cele menționate mai sus, este necesară acordarea unui mandat special d-lui Marinel Barna, 
reprezentantul comunei Bodești în cadrul A.D.I., în vederea aprobării aderării noii unități administrative în Asociație. 

2. Modificarea componenței și schimbarea reprezentanților în Adunarea Generală a Asociației ca 
urmare a alegerilor locale din 27 septembrie 2021, a  primirii de noi membri, precum și a prevederile 
art.132 și ale art. 175 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, respectiv: 

ART. 132   Reprezentarea în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali 
„Comunele, oraşele şi municipiile sunt reprezentate de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de către primari. Primarii pot delega calitatea 
lor de reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale în adunările generale viceprimarilor, administratorilor publici, 
precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituţii publice de interes 
local.”  

ART. 175 Reprezentarea judeţului în asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi la nivelul operatorilor regionali 
„Judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară şi în 

adunările generale ale operatorilor regionali şi locali de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele 
consiliului judeţean. Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în adunările 
generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului general al judeţului, administratorului public, 
precum şi oricăror alte persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de 
interes judeţean.”. 

  2. Alegerea Presedintelui asociatiei prin Hotărârea A.G.A. nr. 2/29.03.2021. 
3.  Numirea Consiliu Director  prin Hotărârea A.D.I. nr.3./29.03.2021 
Alegerea unui nou Consiliu director ca urmare a schimbării reprezentanților unităților administrativ – teritoriale 

în Asociație, în urma validării alegerilor locale din 27 septembrie 2021, alegerea noului președinte al Asociației precum și 
prevederile art.91 alin (6) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, presupun modificarea, în mod corespunzător a prevederile  Capitolului VII „Primele organe de 
conducere, administrare și Control, paragraful - „Administrarea Asociației” din Actul Constitutiv al Asociației și pe cele 
ale  Capitolului V „Organele Asociației”, paragraful „Consiliul Director” art. 22 din   Statutul Asociației.  
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4.  Modificarea patrimoniului Asociației 
Prin intrarea în Asociație a  noilor membri – comunele Negrești și Borlesti, patrimoniu Asociației se modifică de 

la 29.000 lei, la 30.000 lei, aportul fiecărui membru al Asociaţiei la constituirea patrimoniului fiind de 500 lei, fapt ce 
presupune modificarea capitolului VI „Patrimoniul inițial” alin. (1) din Actul constitutiv și a capitolului III „Patrimoniul 
Asociației” art. 6 alin. (2) din Statutul Asociației.  

5. Prevederile din Ordonanța   Nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv: 

„Art. 21* (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut. Adunarea 
generală poate avea loc şi prin mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar hotărârile adunării generale 
pot fi semnate de asociaţi inclusiv cu semnătură electronică extinsă. 

„Art. 24* (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. 
Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare. Şedinţele consiliului director pot avea loc şi prin 
mijloace electronice de comunicare directă la distanţă, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv 
cu semnătură electronică extinsă.” impun completarea art.19 alin. (1) și al art. 25 alin. (1) din Capitolul V- „ORGANELE 
ASOCIAȚIEI” – Adunarea generală a Asociației și Consiliul Director din Statutul Asociației. 
  
 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 

 
 


