
     ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL SĂBĂOANI 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 137/ 12.11.2022 
privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor conexe la 

serviciile de apă și canalizare  

 

Consiliul local Săbăoani, județul Neamț; 

Având în vedere : 

- Adresa nr. 85/26.09.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

NEAMȚ” 

- Adresa nr. 16642/15.09.2022 a Companiei Județene Apa Serv S.A. prin care solicită 

analizarea și aprobarea tarifelor pentru servicii conexe; 

Luând în considerare: 

- Prevederile art.8 alin.3 lit. d^2) și lit. k), art.10 alin.5 și 51), art.32 alin.1) pct.e) și 

art.43 alin.8 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-  Prevederile art.12 alin.1) lit i), art.13, art.24 alin.1) pct.d) si art.35 din Legea nr. 

241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificările și completările 

ulterioare;    

-  Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutivși 

a Statutului cadru a Asociațiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate servicii 

de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 17 alin. 2 lit. d) din 

Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț; 

- Prevederile art. 8 alin. 4), art. 18 alin. 9), și art. 59 din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28/10.08.2009; 

- Prevederile art. 139 (art. 182) și ale art. 196 alin. 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE: 

           ART.1. Se  acordă mandat special  reprezentantului Comunei Săbăoani să voteze în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, în numele și pe 

seama Consiliului Local al Comunei Săbăoani: 
        1.1  „ÎMPOTRIVA” modificării și completării tarifelor pentru prestarea unor servicii 

conexe - serviciilor de utilități publice la apă și canalizare; 
            1.2  „ÎMPOTRIVA” modificării 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; 

          ART. 2. În situatia în care reprezentantul Comunei Săbăoani desemnat la art.1 respectiv 

dl. Primar VÎRGĂ FLORIN,  se află în imposibilitatea exercitării mandatului încredințat, 



interesele Comunei vor fi reprezentate de dl. ȚURCANU LUCIAN, în calitate de viceprimar 

al comunei, cetățean român, născut la data de 13.07.1980 în Roman, domiciliat în comuna 

Săbăoani, posesor al B.I./C.I.seria NZ nr. 016778 eliberat de SPCLEP Săbăoani la data de 

20.09.2018, C.N.P 1800713270854. 

ART.3. 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 

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. 

          ART.4. Prezenta hotarare se comunica tuturor celor interesati. 

 

 

                                                                                I N I Ț I A T O R:  

              PRIMAR, 

      FLORIN  VÎRGĂ 

        Avizat pentru legalitate:  

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI, 

           MARICICA  ROBU 

 

 

 

 


