
ROMÂNIA 
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării preţurilor/tarifelor pentru serviciul 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană  
Apa S erv S.A 

 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere : 

- Adresa nr. 170/22.06.2015.a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAM Ţ”, 
înregistrată cu nr. 13.537 din 22.06.2015, prin care solicită acordarea unui mandat special 
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei.   
 Potrivit prevederilor : 

 Art.8 alin.3 lit k, art.10 alin.5  din Legea nr. 51/2006 (actualizată) – serviciilor comunitare de 
utilităţi publice; 

 Art.12 alin.1 lit.i, art.34 alin 5 din Legea nr. 241/2006 (actualizată) – serviciului de 
alimentare cu apa şi de canalizare; 

 Art.16 alin 3 lit.d, art.17 lit.c pct.2, art.20 alin.3  si art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA NEAM Ţ”; 

 Art.3 alin.5 lit.d, art.16 alin.11, art.17 alin3, art.18 alin.11 si  art. 36 din Contractul de 
Delegare a Gestiunii Serviciului nr.28/10.08.2009 – Dispoziţii Generale, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 Art.10, art.36 alin.1 si 2 lit.b si d. alin.6 lit.a pct.14, art.115 -  Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015; 
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
ambele înregistrate sub nr. 13838 din  25.06.2015; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2, lit. e, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  Se împuterniceşte dl. Apopei Vasile în calitate de administrator public, reprezentant al 

oraşului Tîrgu Neamţ cetăţean român, născut la data  de 21.09.1968 în Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ,  

domiciliat in Tîrgu Neamţ, str. M ihai Viteazu, nr. 14, posesor  al CI  seria NT, nr. 462510, eliberată de 

SPCLEP TG. Neamţ la data de 26.11.2008, cu mandat special să voteze în Adunarea Generală a 

Asociaţilor, în numele şi pe seama Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ preţurile/tarifele propuse 

de Operatorul Regional  Compania Judeţeană Apa Serv S.A., pentru serviciul de alimentare cu apă şi 
canalizare. 



Art. 2  În situaţia în care reprezentantul Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ desemnat la 

art. 1 de mai sus, se află în imposibilitatea exercitarii mandatului încredinţat, interesele consiliului 
local vor fi reprezentate de dl. Amihăilesei Constantin Daniel in calitate de inspector în cadrul 

Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală., cetăţean român, nascut la data de 13.01.1979 în  

Târgu Neamţ,  domiciliat in Tîrgu neamţ, str. M ărăşeşti, nr. 109, posesor al C.I. seria  NT, nr. 427786, 

eliberată de SPCLEP Tîrgu Neamţ la data de 07.03.2008. 

Art. 3.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Nr. 141 
din 30.06.2015 

Presedinte de sedinta, 
Consilier, Stoica Mihai Doru 

                               
Contrasemneaza,                                                  

Secretar oras, 
                                                                                                          jr. Laura Elena M aftei 

Total consilieri locali     19  
Prezenti       18        
Pentru      18                  
Împotrivă    -                      
Abtineri       
 


