
 

HOTĂRÂREA nr. 45 / 20 .09.2019 

privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ”  

  Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 septembrie  2019, 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 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, modificată prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând referatul de aprobare a inițiatorului nr.5357  /2019  

Văzând raportul de specialitate nr.5329/2019 al compartimentul de specialitate protecția mediului, 

H.A.G.A. nr. 3 / 14.08.2019 a A.D.I. AQUA NEAMT , precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de 

specialitate; 

In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit.c), art.139, art.140, art.196 din O.G 57 / 2019 privind 

Codul Administrativ , adoptă prezenta: 

 HOTĂRÂRE: 

 Art.1:   Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.61/2007 privind participarea comunei Dochia la 

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.2:  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, 

aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.61/2007 privind participarea Comunei Dochia 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.3:  Se acordă un mandat special  reprezentantului Consiliului local al comunei Dochia  în Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ” dl. Păduraru Constantin.,  să voteze în 

favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.1 si 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4:  Se împuterniceşte Dl. Păduraru Constantin reprezentant al Consiliului local al comunei Dochia, în 

calitate de Primar, cetăţean român, născut la data de 25.03.1967 la Dochia, domiciliat în sat Dochia str. 2, 

posesor al C.I. seria  NT, nr. 757031, eliberată de SPCLEP P-N la data de 26.03.2014, să semneze în numele şi 

pe seama Consiliului Local Dochia Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2. 

Art.6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să 

înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

Art.7 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

     Iacob Marian                                                                          Secretar general 

                                     Pascaru Vasile  

 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  locali în 

funcţie şi 11 consilieri prezenţi 
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