
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

COMUNA  TĂMĂŞENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

   

          HOTĂRÂRE 

Nr.30  din 23.03.2021 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 

 Consiliul Local al comunei Tămășeni întrunit în ședință ordinară în data   de 23.03.2021 

  Având în vedere : 

- Adresele  nr. 31/26.02.2021, respectiv nr. 37/16.03.2021 ale Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA NEAMT” 

- Avizul ANRSC nr.809850 /17.07.2020 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa 

Serv SA de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si 

canalizare; 

  Luând în considerare prevederile: 

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

completarile ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^2 si  art.10 alin.5, 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 si art.35 alin.4. 

-  Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a 

Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate 

serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.d) si alin.7 lit.n) , cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.  2254 din 17.03.2021  a primarului Comunei Tămăşeni, in 

calitatea sa de iniţiator;  

b)raportul de specialitate  nr. 2255 din 17.03.2021 al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

c) raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local 

   In temeiul art.139 , ale art. 140, alin. 1,  si ale art.196 alin.1 lit.a) din  O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE: 

 

           Art.1. Se acordă mandat special reprezentantului Comunei Tămăşeni, d-nul 

viceprimar Antonică Ştefan, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA 

NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Tămăşeni pentru: 

 - modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă şi de 

canalizare-epurare, conform avizului A.N.R.S.C nr. 809850/17.07.2020: 

Denumire utilități Lei/mc fără TVA 

Apă potabilă 5,07 

Canalizare - epurare 4,35 

 



- modificarea tarifelor pentru proiectare pentru proiectele de apa potabila, respectiv racord 

de canalizare (inclusiv aviz) la 435 lei fără TVA si tarifelor pentru agreerea agentilor 

economici pentru executarea lucrarilor de bransamente apa, racord canalizare si separare 

retele aflate in administrarea C.J. Apa Serv S.A.  la 2000 lei fără TVA. 

 

        Art.2 Se acorda mandat special reprezentantului Comunei Tămăşeni să voteze în 

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

Consiliului Local al Comunei Tămăşeni „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 și, dupa caz, si modificarea 

preturilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare-epurare  şi  

modificarea tarifelor pentru servicii conexe, conform art. 1). 

         Art.3. Se aproba semnarea de catre Presedintele Asociatiei , reprezentantul legal al 

A.D.I.”AQUA NEAMT”, 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, cu modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si 

canalizare-epurare si a tarifelor la servicii  conexe, conform art. 1. 

          Art.4. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA 

NEAMT. 

 

 

 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIUS ANTONICĂ                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 


