
 
 

 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 13 din 30 ianuarie 2020 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 

    Consiliul Local al orasului Targu Neamt 

     Având în vedere : 
    - Adresa nr.  109/13.12.2019.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; 
  -   Examinând referatul de aprobare  nr.749 / 20.01.2020 a primarului orasului Târgu- Neamt 
  - Văzând raportul de specialitate nr.750/20.01.2020 al Compartimentului Protectia Mediului din          
cadrul Serviciului U.A.T.; 
            Luând act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; 

      In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 1 şi alin. (2) lit. ,,c”, art. 139 alin. (2),  
coroborat cu prevederile art. 243 alin. 1 lit. (a), coroborat cu art. 291 alin. 3 lit. a  şi alin. 6 din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÂRGU NEAMȚ ADOPTĂ PREZENTA 
HOTĂRÂRE: 

           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului  orasului Targu-Neamt să voteze în 
Adunarea Generala a Asociatiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele si pe seama  Consiliul 
Local al  Orasului  Targu-Neamt PENTRU modificarea preturilor si 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 orasului Targu-Neamt să voteze în 
Adunarea Generala a Asociatiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele si pe seama Consiliului 
Local al  Orasului Targu-Neamt,  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  Orasului Targu-Neamt desemnat la art.1 
respectiv dl.Cojocariu Nicolae Cezar, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  
interesele Orasului Targu-Neamt vor fi reprezentate de d-na Acatrinei Niculina in calitate de 
consilier superior, cetatean roman, nascut(a) la data de 04.12.1973, domiciliatâ în Târgu-Neamt, 
posesor al C.I.seria NT nr.613909, eliberatâ de SPCLEP la data de 21.11.2011,C.N.P 
2731204274781. 
           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     
           Art.6. Prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu , de către  secretarului general al 
oraşului Târgu Neamţ prin intermediul compartimentului Administratia publică locală şi relaţia 
cu consiliul local ,  în termenul prevăzut de lege, primarului oraşului Târgu Neamţ , prefectulului 
judeţului Neamţ şi persoanelor interesate ,se depune în format electronic pe pagina de internet 
www.primariatarguneamt.ro  
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   
      Vasile  APOPEI                                                                             CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETARUL GENERAL UAT, 
                                                                                                                Jr. Isabela SABIN 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 str.Ştefan cel Mare 62, 615200 Tîrgu Neamţ,Tel.0233/790245;790305;Fax: 233/790508; 

E-mail:relatiipublice@primariatgneamt.ro; tgnt@primariatgneamt.ro 



CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 

PROCEDURA DE 
VOT UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 

prin ridicarea mâinii 
 

 

prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativ  DA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţieDA/NU  Se înscriu 
numărul de voturi 
determinat 
potrivit majorităţii 
necesare: 

0 
0.b. majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 10 

0.c. majorităţii consilierilor locali prezenţiDA/NU   0 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şi rând 2=rând 5+6+7+8+9+10) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 17 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 12 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 

Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA” 
0 

7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 5 
8. Numărul consilierilor locali absenţi motivat 2 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin 
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii 
consiliului local, respectiv: 

0 

  
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul acestuia. 
 2. dacă la rândul 10 nu este nici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării consilierilor locali 
respectivi, se menţionează „nu este cazul”. 
* Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de specialitate al primarului 
oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri 

 

 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL 
ORAŞULUI Nr.13 din 30.01.2020 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura 
persoanei 

responsabile să 
efectueze 
procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) 30.01.2020  
2 Comunicarea către Primar2) 10.02.2020  
3 Comunicarea către prefectul judeţului3) 10.02.2020  
4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5)   
6 Hotărârea devine obligatorie6) şi produce efecte juridice7)   

Extrase din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 
1)Art.139 alin(1) În exercitarea atribuţiilor 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) Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică actele administrative prevăzute la art. 196 alin. (1) 
prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării, respectiv emiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârile şi dispoziţiile se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
5) art.199alin(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 cunoştinţă publică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează 
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