
 

HOTĂRÂREA nr. 04  din 18 ianuarie 2019 

privind privind acordarea unui mandat special în Adunarea General a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii   votului 

             Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 18.01.2019.; 
Având în vedere :- Adresa nr. 106/2018.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” 

- Adresa nr. 8313 / 240 /13.12.2018  a operatorului regional al Companiei Judetene Apa Serv SA  

Prevederile : 

-  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- 

art.8 alin.3 , art.10 alin.5 , art.32 alin.1 pct.e) si art.43 alin.8; 

-  Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si 

completarile ulterioare  –   art.12 alin.1 lit i , art.13 , art.24 alin.1 pct.d) si art.35 alin.6; 

-  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; 

-  Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.115 din Legea nr.215/2001, 

HOTARASTE: 

           Art.1. Se  acorda mandat special  reprezentantului comunei .Dochia dl Păduraru Constantin să 

voteze „ PENTRU „în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe 

seama Consiliului   Comunei Dochia. 

       -  Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati 

publice-apa conform Anexa 1 ; 

       -  Modificarea si completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilitati 

publice – canalizare conform Anexa 2; 

       -  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 Județeană Apa Serv S.A., cu privire la modificarea si completarea tarifelor pentru 

servicii conexe  serviciilor de utiliatti publice apa si canalizare ; 

          Art. 2. În situatia în care reprezentantul comunei Dochia desemnat la art.1 respectiv dl Păduraru 

Constantin se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat,  interesele comunei vor fi 

reprezentate de d-na Chiuaru Maria in calitate de inspector protecția mediului cetatean roman, nascut(a) la 

data de19.07.1991.la Piatra Neamț, domiciliat(a) în com. Dochia str. 11 posesor al C.I.seria NT nr 652656 

eliberat(a) de SPCLEP Neamț la data de   ,C.N.P 2910719270031 

        Art.3. 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 modificarea si completarea tarifelor pentru 

servicii conexe serviciilor de utilitati publice  apa si canalizare. 

          Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se 

aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate, 

     Vaduva Gabriel                                                         Secretar, Pascaru Vasile 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri  

locali în funcţie şi  10 consilieri prezenţi 
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