ROMÂNIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PASTRAVENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Consiliul Local al Comunei Pastraveni
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;
- OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ;
- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 44 din 07.01.2020, respectiv Referatul de aprobare
inregistrat sub nr. 45 din 07.01.2020;
Luand act de avizul favorabl al comisiei de specialitate;
In temeiul art. 139 alin (3) lit. “h” din OUG nr. 57/2019 – privind Codul administrativ,
HOTARASTE:

Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Pastraveni să voteze în Adunarea
Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al
Comunei Pastraveni 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 Pastraveni să voteze în Adunarea
Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al
Comunei Pastraveni 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. 3. În situatia în care reprezentantul comunei Pastraveni desemnat la art.1 respectiv
dl.CHIRILA CONSTANTIN, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele
comunei vor fi reprezentate de dl. BORDA LEON in calitate de consilier local cetatean roman, nascut
la data de 27.08.1954, la Ideciu de jos, jud. Mures , domiciliat în sat. Radeni, com. Pastraveni, jud.
Neamt, posesor al C.I. seria NT nr. 899536, eliberata de SPCLEP Tg. Neamt la data de 11.06.2016,
C.N.P 1540827191323.

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.
PRRESEDINTE DE SEDINTA,
Ion IRIMOAIE

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL,
Lidia BRINZEI

Nr. 10 din 18.02.2020

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 10/2020
Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE

Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să efectueze
procedura

0

1

2

3

1

Adoptarea hotărârii1)

18/02/2020
comunei2)

18/02/2020

2

Comunicarea către primarul

3

Comunicarea către prefectul județului3)

18/02/2020

4

Aducerea la cunoștință publică4+5)

18/02/2020

5

Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)

18/02/2020

6

Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz

18/02/2020

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă,
după caz.”;
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”;
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în ce
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general
al comunei.;
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”;
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora
li se adresează.”

