
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORASUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind modificarea si completarea actului constitutiv si statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  

 
Consiliul local al orasului Tîrgu Neamt; 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 

publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, cu modificările si completările 
ulterioare, precum si ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu 
obiect de activitate serviciile de utilităţi publice; 

Examinând expunerea de motive nr .18572/29.11.2013 a primarului localitatii; 
Văzând raportul de specialitate nr.18572/29.11.2013 al compartimentul 

Administrarea Domeniului Public si Privat, Protectia Mediului, Hotararea Consiliului 
Local al Comunei Timisesti nr.50/30.09.2013, Hotaratea Consiliului Local al  
Comunei Rediu nr.56/26.09.2013,  precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate; 

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art . 
45, precum si ale art.115, alin1, lit .b din  Legea nr . 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
 Art.1:  (1)   Se  aprobă  retragerea   comunei    Rediu din  Asociaţia  de   

Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”  
             (2)    Se  aprobă   retragerea  comunei Timisesti din  Asociaţia  de   

Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”  
Art.2:  Se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local 
nr.31/18.04.2008 privind participareala constituirea Asociatiei „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 Hotararea Consiliului Local 
nr.31/18.042008 privind participarea Orasului Tîrgu Neamt la constituirea Asociatiei 
„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  

Orasului Tîrgu Neamt în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor  
Adiţionale la Actul Constitutiv si la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din prezenta hotărâre. 

Art.5: Se împuterniceste Dl. Apopei Vasile , reprezentant al orasului Tîrgu 
Neamt, cetăţean român, născut(ă) la data de 21.09.1968 la Tîrgu Neamt, domiciliat(ă)  
în Tîrgu Neamt, posesor al B.I. / C.I. seria  NT, nr. 462510, eliberat(ă) de ... la data de 
..., să semneze în numele si pe seama Consiliului Local Tîrgu Neamt, Actele 
Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2. 

 Art.6: Se imputerniceste reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul 
Bourceanu Adrian, presedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor si Fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor si persoanelor interesate. 

 
 
Nr. 226 
din 29.11.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Marian Viorel 

 
Contrasemneaz\,                 
Secretar, 

                                                                         jr. Laura Elena Maftei 
 
 


