
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 54 din 18 iulie 2019 
privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei  

de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” în vederea  exercitării votului 

Având în vedere prevederile: 

- art. 8 alin.(3) lit.„k” şi „d^2”şi art. 10 alin.(5) din Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 12 alin.(1) lit.„i” şi art. 35 alin.(4) din Legea serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.  Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice, cu modificările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi „d” şi alin.(7) lit.„n” din ORDONANŢA DE 

URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ; 

Examinând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” nr. 

57/09.07.2019 şi avizul ANRSC nr. 706287/03.06.2019; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit de 

compartimentul de resort şi Avizele comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

 Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta hotărâre. 

Art.1. Se  acordă mandat special  reprezentantului comunei Podoleni, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I. „AQUA NEAMŢ”, în numele şi pe seama 

Consiliului  local al comunei Podoleni „împotriva”: 

-  Modificării preţurilor şi tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă şi de 

canalizare-epurare, conform avizului ANRSC nr. 706287/03.06.2019. 

Art. 2. Se  acordă mandat special  reprezentantului comunei Podoleni, să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaților a A.D.I. „AQUA NEAMŢ”, în numele şi pe seama 

Consiliului  local al comunei Podoleni pentru modificarea prin Act adiţional, a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 

28/10.08.2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” 

şi Compania Judeţâeană Apa Serv S.A. (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur 



aferente sistemelor preluate de operatorul şi, după caz şi modificarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor 

de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare). 

Art.3. În situaţia în care reprezentantul comunei Podoleni desemnat la art.1 

respectiv dl. GRASU ADRIAN-NICOLAE, se află în imposibilitatea exercitării 

mandatului încredinţat,  interesele comunei vor fi reprezentate de dl. IFTIME PETRU în 

calitate de administrator public cetăţean român, născut la data de _______ la Podoleni, 

domiciliat în comuna Podoleni posesor al C.I.seria ___ nr. ______ eliberată de SPCLEP 

_____ la data de ________, C.N.P. ________________. 

Art.4. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMŢ”, 

Preşedintele Asociaţiei – dl. Radu Tudorel, a Actului Adiţional la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 28/2009, cu privire la 

actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul 

regional şi, după caz, la modificarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de 

alimentare cu  apă şi canalizare-epurare. 

Art.5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, 

instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 
Ioan Archip SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 

 
 


