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HOTĂRÂRE 

Nr.94/ 02.11.2021 

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „AQUA NEAMȚ” in vederea  exercitarii votului 

 

       

  Consiliul Local al comunei Tămășeni 

   Având în vedere : 

- Adresa nr. 108/11.10.2021 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMȚ” 

- Adresa nr. 18598 / 342 /01.10.2021  a Companiei Județene Apa Serv S.A, prin care solicită 

analizarea și aprobarea tarifelor pentru servicii conexe; 

  Luând în considerare prevederile: 

-  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.  9703 din 29.10.2021  a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea 

sa de iniţiator;  

b)raportul de specialitate  nr. 9704 din 29.10.2021 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. 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

           ART.1. Se  acordă mandat special  reprezentantului Comunei Tămășeni,domnul 

Antonică Ștefan, să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA NEAMȚ”, în numele și pe seama Consiliului Local al Comunei Tămășeni: 

       1.1  „PENTRU” modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii 

conexe - serviciilor de utilități publice la apă și canalizare; 

       1.2 „PENTRU” modificarea prin Act Aditional a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa Serv S.A., cu 

privire la modificările și completările tarifelor pentru servicii conexe  serviciilor de utilități 

publice apă și canalizare; 

1.3 „PENTRU” modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009, încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” și Compania Județeană „Apa Serv” S.A., cu 

privire la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de către Compania Județeană „Apa 

Serv” S.A. până la data de 30.09.2021; 

           

        ART.2. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, 

Președintele Asociației – dl. Brașoveanu Sorin, a Actului Aditional la Contractul de delegare a 
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gestiunii serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare nr. 28/2009, cu privire la 

modificarea și completarea tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și 

canalizare, și cu privire la actualizarea listei cu bunurile de retur preluate de către Compania 

Județeană „Apa Serv” S.A. până la data de 30.09.2021, conform modelului prevăzut în anexă, 

parte integrantă din prezenta hotărâre.. 

       ART.3. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. „AQUA 

NEAMȚ”. 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

    Consilier local,                                                 Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

MARIA BUSUIOC                                            Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

                                                                               ALINA-CRISTINA CĂLIMAN 

 

 

 

 

 

 

 
 






























