
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA   TĂMĂŞENI 

CONSILIUL  LOCAL 

   

HOTĂRÂRE 

-proiect- 

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

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 

 Consiliul judetean/ Local al ............................... 

  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. 

 

HOTARASTE: 

 

           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. 

 

 

 

                    Initiator,                                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

            PRIMAR;                                                                       SECRETAR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 2255 din 17.03.2021         

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

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

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 

    Văzând referatul de aprobare al domnului Primar, Lucaci Ştefan,  prin care se propune aprobarea unui 

mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in 

vederea  exercitării votului,  facem următoarele precizări: 

➢ În conformitate cu prevederile art. 8, alin. (3), lit. k) și ale art. 10, alin. (5) din Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale adoptă hotărâri în legătură cu 

aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și tarifelor, după caz, în condițiile legii 

speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile 

de reglementare competente și pot mandata asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca 

scop serviciile de utilități publice să exercite, în numele și pe seama lor a acestor atribuții cu 

condiția primirii în prealabil a unui mandat special din partea autorităților deliberative ale 

unităților administrativ-teritoriale membre ale asociației. Normele metodologice aprobate de 

A.N.R.S.C. în materie sunt cuprinse în Ordinul nr. 109/2007. 

➢ Prin  adresele nr. 1858 / 01.02.2021 si nr.2621 / 11.02.2021  Operatorul Regional Compania 

Judeteana Apa Serv SA solicita modificarea :  

• pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 5,07 lei/mc (de 

la 4,82 lei/mc) ; 

• tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 4,35 lei/mc (de la 3,80 lei/mc); 

• tarif proiectare pentru proiectele de bransament apa potabila, respectiv racord de canalizare ( 

inclusiv aviz) la nivelul de 435 lei ( de la 250 lei) ; 

• tarif pentru agreerea agentilor economici pentru  executarea lucrarilor de bransamente apa , 

lucrari de racord si separarea retele aflate in administrarea CJ Apa Serv SA Neamt la nivelul 

de 2000 lei ( de la 360,74 lei) . 

➢ Prin Avizul nr. 809850 /17.07.2020, ANRSC a aprobat solicitarea operatorului regional C.J.Apa 

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

canalizare; 

➢ În conformitate cu art.16 alin.3 lit.d din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, Adunarea 

Generala a Asociatiei are ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si 

tarifelor propuse de Operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif 

unic. 

➢ La art.21 alin 1 din Statutul Asociatiei este stipulat ca „Hotararile Adunarii Generale luate in 

exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) si art. 16, alin. (3) lit. a), c), d) si f) nu 

pot fi votate de reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor, decat in baza unui 

mandat special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al 

carui reprezentant este. 

    În consecință, apreciem că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și 

aprobării consiliului local.  

  În situația în care, în urma dezbaterii proiectului în plenul consiliului acesta nu este adoptat, în 

conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 51/2006, refuzul adoptării tarifelor 

propuse de operator trebuie însoțit de prezentarea condițiilor justificate care impun respingerea 

proiectului. 

Întocmit, 

ing. Chihalău Ioan 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 2254 din 17.03.2021    

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

Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului 

 

 

      Prin  adresele nr. 1858 / 01.02.2021 si nr.2621 / 11.02.2021  Operatorul Regional Compania 

Judeteana Apa Serv SA solicita modificarea :  

• pretului pentru apa potabila produsa, transportata si distribuita, la nivelul de 5,07 lei/mc (de la 

4,82 lei/mc) ; 

• tarifului pentru canalizare-epurare la nivelul de 4,35 lei/mc (de la 3,80 lei/mc); 

• tarif proiectare pentru proiectele de bransament apa potabila, respectiv racord de canalizare ( 

inclusiv aviz) la nivelul de 435 lei ( de la 250 lei) ; 

• tarif pentru agreerea agentilor economici pentru  executarea lucrarilor de bransamente apa , 

lucrari de racord si separarea retele aflate in administrarea CJ Apa Serv SA Neamt la nivelul 

de 2000 lei ( de la 360,74 lei) . 

   Prin Avizul nr. 809850 /17.07.2020, ANRSC a aprobat solicitarea operatorului regional C.J.Apa 

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

   În conformitate cu art.16 alin.3 lit.d din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, Adunarea Generala 

a Asociatiei are ca atribute aprobarea stabilirii, ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de 

Operator de la data la care asociatii hotarasc trecerea la un sistem de tarif unic. 

  La art.21 alin 1 din Statutul Asociatiei este stipulat ca „Hotararile Adunarii Generale luate in 

exercitarea atributiilor prevazute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) si art. 16, alin. (3) lit. a), c), d) si f) nu pot 

fi votate de reprezentantii asociatilor in Adunarea Generala a Asociatilor, decat in baza unui mandat 

special, acordat expres, in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui 

reprezentant este. 

     Fata de cele mentionate mai sus este necesara acordarea unui mandat special d-lui Antonica Stefan, 

reprezentantul Consiliului Local Al Comunei Tamaseni, in cadrul A.D.I. „AQUA NEAMT”, in vederea 

aprobarii modificarii preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa potabila si de 

canalizare – epurare, prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Judeteana Apa Serv S.A. si a 

modificarii in consecinta a Contractului de delegare. 

      Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei Tămăşeni, 

proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

      În situația în care, în urma dezbaterii proiectului în plenul consiliului acesta nu este adoptat, în 

conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2), lit. g) din Legea nr. 51/2006, refuzul adoptării tarifelor 

propuse de operator trebuie însoțit de prezentarea condițiilor justificate care impun respingerea 

proiectului. 

 

 

Primar,  

LUCACI ŞTEFAN 
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Fw: Solicitare emitere mandate speciale

De la: ADI "AQUA NEAMT (aqua.neamt@yahoo.com)

Către: infopn@primariapn.ro; vasile.gavriliu@yahoo.com; primarie@comunadochia.ro; secretariat@pangarati.ro; primariabirgauani@yahoo.com;
primariapingarati@gmail.com; vanatorineamt@nt.e-adm.ro; dragomiresti.neamt@yahoo.com; primariabicaz@yahoo.com; primariahangu@yahoo.com;
primaria@poianateiului.ro; registratura@comunabrusturi.ro; tibucani@nt.e-adm.ro; primariacracaoani@yahoo.com; podoleni@nt.e-adm.ro;
primaria@primariastefancelmare.ro; primariatarcau@yahoo.com; primariagircina@yahoo.com; primariasavinesti@yahoo.com; primariabaltatesti@yahoo.ro;
primaria@rediu.ro; conslocpastraveni@yahoo.com; primariagrumazestineamt@yahoo.com; tupilatiprimaria@yahoo.com; primariaraucesti@yahoo.com;
primar@comunadamuc.ro; primaria@comunacostisa.ro; primariaagapia.licitatie@yahoo.com; primaria@bira.ro; primaria@dragomiresti.ro;
primariastefan@yahoo.com; primaria@primariaroman.ro; primaria@tarcau.ro; primaria_tibucani@yahoo.com; primariarazboieni@yahoo.com;
cezar_cojocariu@yahoo.ro; primar@primariadvarosie.ro; primariapodoleni@yahoo.com; primaria.pipirig@yahoo.com; primariaagapia@yahoo.com;
primaria_urecheni@yahoo.com; primariarediu@yahoo.com; office@primariamargineni.ro; primaria@comunaromani.ro; raucesti@nt.e-adm.ro;
primaria_rediu@yahoo.com; primaria.zanesti@yahoo.com; primariamargineni@yahoo.com; comunavinatorineamt@gmail.com; cracaoani@nt.e-adm.ro;
primaria@comunadamuc.ro; primariaruginoasa2013@yahoo.com; contact@primariahorianeamt.ro; primaria@comunabicazuardelean.ro;
primariaroznov@yahoo.com; primariadumbravarosie@yahoo.com; uat@comunabirgauani.ro; primariaborca@yahoo.com; primariaacbnt@yahoo.com;
conlocba@hotmail.com; primariazanesti@yahoo.com; primaria@savinesti.ro; acatrineiniculina@yahoo.com; primariahoria@yahoo.com;
primariabicaz@gmail.com; primaria@primariapiatrasoimului.ro; office@pacb.ro; office@pangarati.ro; contact@primariaborca.ro;
primaria@comunapodoleni.ro; primariabodesti@yahoo.com; primariadobreni@yahoo.com; ionita_felix@yahoo.com; liviu.butincu@primariabicaz.ro;
primariagirov.neamt@yahoo.com; pcracaoani@yahoo.com; primaria_tasca@yahoo.com; primariasabaoani@yahoo.com; roznov@primariaroznov.ro;
primariadamuc@yahoo.com; primariatamaseni@yahoo.com; tgnt@primariatgneamt.ro; pastraveni@nt.e-adm.ro; mariapetrariu@yahoo.com;
office@primariafarcasa.ro; office@primariacordun.ro

Dată: marți, 16 martie 2021, 11:20 EET

Nr. 37/16.03.2021

CĂTRE,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERIORIALE

 MEMBRE ALE

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA NEAMT
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Prin prezenta, va reamintim asupra necesitatii emiterii de catre dumneavoastra a unor mandate speciale (Hotarari de Consiliu Local) prin care sa
votati fie PENTRU, fie IMPOTRIVA modificarii preturilor si tarifelor la serviciul de alimentare cu apa si de canalizare - epurare si respectiv a
tarifelor pentru serviciile conexe. In cazul in care votati IMPOTRIVA, va rugam justificati intr-o nota de fundamentare anexata mandatului
acordat optiunea dumneavoastra.

Va reamintim de asemenea ca termenul de acordare a mandatului expira in data de 26.03.2021, iar in lipsa acordarii unui astfel de mandat, se
prezuma ca UAT-ul dumneavoastra a acceptat tacit delegarea atributiilor sale, asa cum prevede Legea nr. 51/2006, art. 10, pct.5.1

Va retransmitem mai jos adresa noastra initiala, prin care va solicitam emiterea acestor mandate, precum si restul documentatiei necesare in
vederea adoptarii unei Hotarari de Consiliu.

Cu stima,

A.D.I. "AQUA NEAMȚ"

------------------------------------
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor-RGPD), este obligatoriu pentru toate
statele Uniunii Europene. ADI "AQUA NEAMȚ" a implementat măsuri tehnice și administrative, pentru a  asigura confidențialitatea, integritatea
și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom asigura securitatea datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația
în vigoare, iar în raportul de colaborare cu Asociația noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile RGPD.

Subject: Solicitare emitere mandate speciale

Nr. 31/ 26.02.2021

CĂTRE,

UNITĂȚILE ADMINISTRATIV TERIORIALE

 MEMBRE ALE
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Solicitare aprobare preturi.pdf
2.5MB

Preturi servicii conexe.pdf
1.2MB

Expunere de motive (1).doc
26kB

model hcl mandat special.doc

ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA NEAMT
 

 STIMAȚI MEMBRI,

Va transmitem documentatia primita de la Compania Judeteana APA SERV S.A. cu privire la solicitarea acestora de modificare a preturilor si
tarifelor la apa si apa uzata, respectiv a tarifelor la serviciile conexe. Va rugam sa ne transmiteti mandatul special (Hotararea de CJ/CL) in
termen de 30 de zile de la data prezentei.

Va atasam modelul de Hotarare (mandat special), precum si o expunere de motive in acest sens.

Cu stima,

A.D.I. "AQUA NEAMȚ"

------------------------------------
Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 679/2016  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor-RGPD), este obligatoriu pentru
toate statele Uniunii Europene. ADI "AQUA NEAMȚ" a implementat măsuri tehnice și administrative, pentru a  asigura confidențialitatea,
integritatea și disponibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom asigura securitatea datelor cu caracter personal, în
conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu Asociația noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile
RGPD.
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