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HOTĂRÂRE 

Nr.91 din 17.12.2019 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 
 

Consiliul Local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinră  

Având în vedere : 

- Adresa nr. 57/09.07.2019 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 

- Avizul ANRSC nr.706287 / 03.06.2019  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^ si  art.10 alin.5  

- 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 in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati 

publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

   În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din același act 

normativ 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului   comunei Tămășeni,domnul Antonică 

Ștefan-viceprimarul comunei Tămășeni,să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I 

”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului  Local al Comunei Tămășeni  PENTRU: 

modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, 

conform avizului A.N.R.S.C nr. 706287/03.06.2019;  

Art.2 Se  acorda mandat special  reprezentantului  comunei Tămășeni, domnul Antonică Ștefan-

viceprimarul comunei Tămășeni, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA 

NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Tămășeni  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).  

         Art.4. Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, Presedintele 

Asociatiei – dl. Radu Tudorel, 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, la modificarea preturilor si 

tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare. 

          Art.5. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                              Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

DUMEA EMILIAN                                                                     Secretar general, 

                    Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 
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