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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

ORAŞUL TÎRGU NEAMT 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” în vederea  exercitării votului 

 
              Consiliul local al oraşului Tîrgu Neamt, judeţul Neamţ: 
              Având în vedere : 
              - Adresa nr.6219/03.05.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
NEAMŢ”; 
              - Avizul A.N.R.S.C. nr.603853 / 05.04.2018 privind solicitarea operatorului regional C.J. 
Apa Serv S.A. de modificare a preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi 
canalizare; 
             -  Având în vedere prevederile: 
- Legii nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare- art.8 alin.3 lit.k  şi art.10, alin.5;  
- Legii nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa şi de canalizare, cu modificările şi 
completările ulterioare –  art.12, alin.1 lit. i şi art.35, alin.4; 
-  Hotararii 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, cu modificările şi completările ulterioare; 
              Examinând expunerea de motive nr.6219/24.05.2018 a primarului oraşului Tîrgu Neamţ şi  
raportul de specialitate nr.6219/ 24.05.2018 al Compartimentului Protecţia Mediului din cadrul 
Serviciului U.A.T.; 
 Luând act de avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
           Art.1. Se acordă un mandat special domnului Cojocariu Nicolae Cezar, inspector superior în 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului oraşului Tîrgu Neamţ, cetatean roman, născut la 
data de……….la………, domiciliat în …………posesor al C.I.seria………nr…….., eliberat(ă) de 
………..la data de………,C.N.P…………………….., pentru a reprezenta oraşul Tîrgu Neamţ şi 
să voteze „pentru” în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I ”AQUA NEAMT”, în numele şi 
pe seama Consiliului Local al  Oraşului Tîrgu Neamţ, următoarele:  
          -  modificarea preţurilor şi tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C.  nr. 603853/05.04.2018, respectiv 3,84 lei/mc la 
apă potabilă şi 3,50 lei/mc pentru  serviciul de canal-epurare. 
           - modificarea, prin Act adiţional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apa şi de canalizare nr.28/10.08.2009, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA NEAMT” şi Compania Judeţeana Apa Serv S.A., cu privire la 
modificarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare.  
         Art.2. Se aprobă 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 apă şi de canalizare nr.28/2009, cu privire la modificarea 
preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare-epurare. 
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         Art.3. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT. 
         Art.4. Serviciul juridic – Contencios, Administratie publica vor lua masurile corespunzatoare 
pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.   
          Art.5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 
                                        
 
Nr.109 
din 31.05.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                     
Contrasemnează, 

                              Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

 
 
Total consilieri: 19 
Prezenţi: 19 
Pentru: 14 
Împotrivă: 5 
 
 
 
 


