
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

coNSrLruL LocAL PANGARATT

HOT
privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociafiei de Dezvoltare

Intercomunitari Aqua Neamf qi modificarea Actelor Statutare ale Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitari "AQUA NEAMT'

Consiliul local al comunei Pflnglra{i, jude{ul Neamf, intrunit in qedin{i ordinari in ziua de

27,10,2022;

Avflnd in vedere adresa cu nr.83 din26.09.2022 aAsocialiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUA
NEAMT cu privire la retragerea UAT Poiana Teiului din cadrul ADI Aqua Neaml

in conformitate cu prevederile art. 10 alin. I 1) din Legea m. 5112006 a serviciilor comunitare de

utilit6ti publice, cu modific6rile qi completdrile ulterioare, a\e Legii nr. 24112006 privind serviciul de

alimentare cu apd qi de canalizare, cu modificdrile qi complet5rile ulterioare, precum gi ale Hotiir6rii
Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru qi a statutului-cadru ale asocialiilor de

dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de utilitEli publice;
Examin0nd referatul'de aprobare cu nr.8421 iln 18.10.2022 qi proiectul de hotlrdre iniliat de

primarul comunei P6ng5rali, domnul Ioan-Petronel MANCA$
Vizflnd raportul de specialitate m.8421118.10.2022 al domnului viceprimar Cristinel Croitoriu,

HotEr6rea Consiliului Local Poiana Teiului nr. 72 din 01.07.2022 privind retragerea acestei comune din
cadrul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Neam{,

Lu6nd act de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate gi a dezbaterilor din cadrul qedinlei

de consiliu local;
tn temeiul dispoziliilor art. 129 alin.2lit. b) qi d), art. 129 alin.7 lit. n), art. l3g, art. l4O alin. 1,

art.196 alin. 1 lit. a) din Ordonanfa de Urgenfd m.5712019 privind Codul administrativ,cu modificlrile qi

complet6rile ulterioare

HorAnAgrE:
Art.l Se aprobd retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitare "AQUA NEAMT".

Art.z Se aprobd modificarea Actului constitutiv al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitar6'AQUA
NEAMT", aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.46. din 31.07.2009 privind participarea comunei
P6ng6rafi la constituirea Asociatiei ,,AQUA NEAMT", cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.3: Se aprob[ modificarea Statutului Asocia]iei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT",
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.46 din 31.07.2009 privind participarea Comunei P6ngdrali la
constituirea Asociatiei ,,AQUA NEAMT", cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4: Se acordd un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei P6ngdraji. in Adunarea
Generald a Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT', sd voteze in
Actului Constitutiv gi Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar6 "AQU
ce vizeazd,retragerea comunei Poiana Teiului din Asociafie.
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Art.S: Se imputerniceqte Dl. MANCA$ IOAN-PETRONEL , reprezentant al comunei Pinglrafi,
cetilean rom0n, ndscut la data de 24.06.1977 in municipiul Piatra Neamf domiciliat in comuna Pdng[rafl

posesor al C.I. seria NZ nr. 145529 eliberat de SPCLEP Piatra Neam! la data de 24.06.2021 s[ semneze

in numele qi pe seama Consiliului Local Pdngdrali Actele Adilionale qi Actele Statutare ale Asocialiei
ac,h:oilizate cu retragerea comunei Poiana Teiului din Asociafie.

Art.6: Se imputemiceqte reprezentantul Consiliului Judetean Neamt in Adunarea Generald a Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitar6 "AQUA NEAMT", domnul Braqoveanu Sorin, Pregedinte al Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitar6 ,,AQUA NEAMT", sd inregistreze modificdrile la Registrul Asocialiilor qi

Fundaliilor de pe lAngi grefa Judec6toriei Piatra- Neam!.

Art.1 - Prezenta hotdrAre se comunicE, prin intermediul secretarului general al comunei Pdngdrali, in
termenul previzut de lege, primarului comunei P6ngirati qi prefectului judefului Neam{, qi se aduce la
cunogtintd publicd prin afiqare la sediul primdriei com. PdngErali, precum qi pe pagina de internet
www.pangarati.ro

Nr.77
Din27 Octombrie 2022

Hotdr6rea a fost adoptatl in qedinfa ORDINAT( a Consiliului local al comunei P6ng[rafi cu un numlr de:
15 voturi pentru , 0 ab(ineri gi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenti .

ffi Consilier local,

Contrasemneazi :

Secretar general al com


