ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNGĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
Consiliul local al comunei Pîngărați, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în ziua de
27.12.2019;
Având în vedere :
- Adresa nr. 57/09.07.2019.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”
- Avizul ANRSC nr.706287 / 03.06.2019 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA de modificarea
preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
- Avand in vedere prevederile :
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.8 alin.3 lit.k
si d^ si art.10 alin.5
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare –
art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4;
- 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;
In temeiul art.139 și art.196 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr.57/2019, privind Codul
Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Pîngărați în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I
”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Pîngărați, să voteze „PENTRU” modificarea
prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr.
706287/03.06.2019;
Art.2 Se acorda mandat special reprezentantului comunei Pângărați să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor
a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Judetean / Local al Comunei Pângărați pentru
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 Judeteana Apa
Serv S.A., (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional
si, dupa caz, si modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare).
Art.3. În situatia în care reprezentantul comunei Pîngărați desemnat la art.1 respectiv dl Mancaș Ioan Petronel, se
află în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele comunei vor fi reprezentate de d-na. Ciocan Doinița
in calitate de consilier local, cetatean roman, nascut(a) la data de 16.12.1958 în municipiul Bacău, jud. Bacău,
domiciliat(a) în com. Pângărați, sat Pângărați, posesor a C.I.seria NT nr. 859941 eliberat(a) de SPCLEP Piatra Neamț, la
data de 16.11.2015,C.N.P. 2581216270589
Art.4. 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 actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si,
dupa caz, la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare.
Art.5. Prezenta hotarare se comunica tuturor celor interesati.
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Verginia ANDRAȘ

Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU
Nr. 72
Din 27 Decembrie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 15 voturi pentru, 0
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

