ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI

HOTĂRÂRE
acordarea unui mandat special în adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” în vederea exercitării votului
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, judeţul Neamţ;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Analizând:
Adresa nr. 108 / 11.10.2021 transmisă de Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire
la modificarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilități publice
apă și canalizare la nivelul întregii arii de operare/delegare;

-

Adresa nr. 18998 / 342 /01.10.2021 a Companiei Județene Apa Serv S.A. prin care
solicită analizarea și aprobarea tarifelor pentru servicii conexe;

Luând act de:
a) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul comunei
Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 10.516 din 11.10.2021;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Răucești, înregistrat sub nr. 10.517 din 11.10.2021;
c) avizul Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,
Având în vedere:

- art. 8 alin. 3 lit. d^2) și lit. k), art.10 alin.5 și 5 1), art.32 alin.1) pct.e) și art.43 alin.8
din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și
completările ulterioare;
- art.12 alin.1) lit i), art.13, art.24 alin.1) pct.d) si art.35 din Legea nr. 241/2006
privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivși a Statutului
cadru a Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii de utilități
publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 alin. 2 lit. d) din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț;
- art. 8 alin. 4), art. 18 alin. 9), și art. 59 din Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.
a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Răucești, să voteze în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, în numele și pe
seama Consiliului Local al Comunei Răucești:

,

- „PENTRU” modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe
- serviciilor de utilități publice la apă și canalizare;
- „PENTRU” modificarea prin Act Aditional a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire
la modificările și completările tarifelor pentru servicii conexe - serviciilor de
utilități publice apă și canalizare;
- „PENTRU” modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu privire
la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de către Compania Județeană
Apa Serv S.A. până la data de 30.09.2021;
Art. 2. În situatia în care reprezentantul Comunei Răucești desemnat la art.1 respectiv
dl. Dumitru BĂLĂJEL, se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, interesele
Comunei vor fi reprezentate de dl. Ghorghe IONIȚĂ în calitate de viceprimar, cetatean român,
născut la data de 05.12.1954 în comuna Răucești, domiciliat în Sat. Răucești, str. Principală nr.
284, posesor al C.I. seria NZ nr. 070726, eliberată de SPCLEP Tg. Neamț, la data de
07.10.2019,C.N.P 1541205274786.
Art.3. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”,
Președintele Asociației – dl. Brașoveanu Sorin, a Actului Aditional la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare nr. 28/2009, cu privire la modificarea
și completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare, și
cu privire la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de către Compania Județeană Apa
Serv S.A. până la data de 30.09.2021.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică tuturor celor interesați.
PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Vasile VOINA
Nr. 60
din 28.10.2021

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, 0 abțineri, 0 ”împotrivă”
Numărul total de consilieri potrivit legii 15.

,

Contrasemnează:
Secretarul general al UAT
Vasile VIERU

,

