ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE.
pentru proiectul de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru luna Iunie 2018, a
Consiliului Local Urecheni.

Subsemnatul Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avind in vedere necesitatea alegerii unui presedinte de sedinta pentru luna Iunie 2018, a
Consiliului Local Urecheni;
Tinind cont de prevederile art 35 alin 1, si art 41 din Legea 215/2001 a Administratiei publice
locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare potrivit carora: “Art 35 alin 1-Dupa
declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarire adoptata cu
votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada
de cel mult 3 luni,care va conduce sedintele consiliului si va semna hotaririle adoptate de acesta.“, art 41 “ Sedintele consiliului local sunt conduse de un presedinte de sedinta, ales in conditiile
prevazute la art 35”.
De asemenea avind in vedere propunerea dumneavoastra privind si alegerea unui presedinte
supleant de sedinta pentru a putea conduce lucrarile sedintei in lipsa presedintelui ales;
Va supun dezbaterii prezentul proiect de hotarire privind alegerea presedintelui de sedinta
pentru luna Iunie 2018, pe care va rog sa il aprobati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion privitor la proiectul de
hotarire pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018 al Consiliului Local
Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt
respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului privind organizarea si functionarea
Consiliului Local Urecheni precum si a legii 393/2004 cu privire la Statutul alesilor locali.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la alegerea presedintelui de
sedinta pentru luna Iunie 2018 al Consiliului Local Urecheni.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
PROIECT
HOTARAREA Nr
DIN
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018.

Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna
Iunie 2018, domnul Tanaselea Ion.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Iunie 2018 domnul Tanaselea Mihai Marcel.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,
HOTARAREA NR 25
DIN 17.05.2018
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2018
Consiliul Local Urecheni, judetul Neamt;
Luând act de expunerea domnului primar Tanaselea Ion , raportul de specialitate al consilierului
juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni;
In temeiul prevederilor art 35 alin (1) si art 41 din Legea 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:
Art 1. Se alege in calitate de presedinte de sedinta al Consiliului Local Urecheni pentru luna
Iunie 2018, domnul Tanaselea Ion.
Art 2. Se alege in calitate de presedinte de sedinta supleant al Consilului Local Urecheni pentru
luna Iunie 2018 domnul Tanaselea Mihai Marcel.
Art 3. Prezenta hotarire se comunică: primarului comunei, Instituţiei Prefectului – Judetul
Neamt, pentru exercitarea controlului legalităţii, şi va fi adusã la cunoştinţã publicã prin grija
secretarului unitatii administrativ-teritoriale.
Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL AL
COMUNEI URECHENI PE ANUL 2018

Având în vedere art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căruia “pe
parcursul exerciţiului bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea
bugetelor ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de
credite.”
Ţinând cont de referatul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului intocmit de catre doamna Vartolomei Maria.
Pentru administrarea în bune condiţii a fondurilor publice, în condiţii de
eficienţă şi pentru echilibrarea bugetului local al comunei Urecheni, în calitate de
ordonator principal de credite, propun rectificarea bugetului local , în acest sens a
fost elaborat proiectul de hotărâre alăturat care propune rectificarea bugetului local
pe anul 2018 pe care vă rog să îl analizați și să îl votați.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.

Analizind expunerea de motive si proiectul de hotarire a domnului primar Tanaselea Ion privind
rectificarea bugetului local al comunei Urecheni am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive si proiectul de hotarire sunt redactate in termeni
legali, sunt respectate prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare.
Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarire cu privire la rectificarea bugetului local.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005

Proiect
H O T Ă R Â R EA NR
DIN 17.05.2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018

Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de 17.05.2018;
Având in vedere:
-raportul financiar contabil intocmit de catre doamna Vartolomei Maria consilier
superior in cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni, prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- expunerea de motive a primarului si raportul de specialitate al consilierului juridic
din aparatul de specialitate al primarului;
Având in vedere prevederile Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTARAŞTE

Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativteritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr 1si
2 la prezenta hotarare.
Art. 2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art.3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL

Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

H O T Ă R Â R EA NR 26
DIN 17.05.2018
privind rectificarea bugetului general consolidat pe anul 2018
Consiliul local al comunei URECHENI intrunit in sedinta ordinara la data de 17.05.2018;
Având in vedere:
-raportul financiar contabil intocmit de catre doamna Vartolomei Maria consilier
superior in cadrul Compartimentului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului
comunei Urecheni, , prin care se propune rectificarea bugetului local pe anul 2018;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni ;
- expunerea de motive a primarului si raportul de specialitate al consilierului juridic
din aparatul de specialitate al primarului;
Având in vedere prevederile Legii 2/2018 , lege privind bugetul de stat pentru anul 2018;
In temeiul art. 36 alin (2) lit. b şi ale art.45 alin (1) din Legea 215/2001, legea
administratiei publice locale, republicatã, cu completările şi modificările ulterioare;

H O T A R A Ş T E:
Art.1. Se aproba rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al unitatii administrativteritoriale Comuna Urecheni sectiunile:de functionare si de dezvoltare, conform anexelor nr 1si
2 la prezenta hotarare.

Art. 2.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza ordonatorul
principal de credite prin aparatul de specialitate al primarului comunei URECHENI si institutiile
subordonate consiliului local;
Art.3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotărâre autoritaţilor şi persoanelor
interesate.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

Anexa nr.1 la HCL 26/17.05.2018
INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE FATA DE PREVEDERILE HCL NR 7 DIN 12.02.2018

INDICATOR

COD INDICATOR

Total Venituri
Cote si sume defalcate din venit
Cote defalcate din impozit pe venit
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe teren
Impozit pe teren extravilan
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
sectiunea de dezvoltare

+13,20
04.02

+4,00

04.0.201

+4,00

07.02

+15,00

07.02.02

+15,00

07.0.202.03

+15,00

37.02.03

Total cheltuieli
Autoritati publice si actiuni externe
Autoritati executive
Bunuri si servicii
Bunuri si servicii

INFLUENTE +/MII LEI

-5,80
+13,20

51.02

0

51.02.01.03

0

20

0

20.01

-10,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

-4,00

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare

20.01.30

-6,00

Pregatire profesionala

20.13

+10,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale
administratiei

56.02

+8,20

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

56.02.07

+8,20

51.01

+8,20

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de
asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

+8,20

Locuinte ,servicii si dezvoltare publica

70.02

Transferuri curente

0

Alte servicii in domeniile locuintelor,serviciilorsi dezvoltarii
comunale
Cheltuieli de personal

70.02.50

0

10

0

Cheltuieli salariale in bani

10.01

-0,60

Salarii de baza

10.01.01

-0,60

10.03

+0,60

10.03.07

+0,60

Protectia mediului

74.02

+5,00

Salubritate si gestionarea deseurilor

74.0.205

+5,00

Colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor

74.02.05.02

+5,00

Bunuri si servicii

20.01

+5,00

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional

20.01.09

+5,00

Primar. Tanaselea Ion

Consilier superior. Vartolomei Maria

Contributii
Contributie asiguratorie pentru munca

Anexa nr.2 la HCL 27/17.05.2017

INFLUENTE IN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI URECHENI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE FATA DE PREVEDERILE HCL NR 7 DIN 12.02.2018

INDICATOR

COD INDICATOR

INFLUENTE +/MII LEI

Total Venituri
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru
sectiunea de dezvoltare

+5,80
37.02.04

Total cheltuieli
Locuinte ,servicii si dezvoltare publica

+5,80
+5,80

70.02

+1,00

Alimentare cu gaze naturale in localitati

70.02.07

+1,00

Transferuri interne

55.01

+1,00

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de
dezvoltare intercomunitara

55.01.42

+1,00

Protectia mediului

74.02

+4,80

74.02.05

+4,80

74.02.05.02

+4,80

Transferuri interne

55.01

+4,80

Transferuri din bugetul local catre asociatiile de
dezvoltare intercomunitara

55.01.42

+4,80

Salubritate si gestionarea deseurilor
Colectarea ,tratarea si distrugerea deseurilor

Primar.

Consilier superior.

Tanaselea Ion

Vartolomei Maria

Nr.42 / 23.04.2018

CATRE
MEMBRII ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA “AQUA NEAMT”

Avand in vedere adresa nr.7971/94/10.04.2018 a Operatorului Regional Compania
Judeteana Apa Serv SA, cu privire la modificarea pretului/tarifului pentru serviciul de alimentare
cu apa si de canalizare la nivelul intregii arii de operare/delegare, precum si avizul ANRSC nr.
603853 / 05.04.2018, va aducem la cunostinta ca:
- in conformitate cu art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, fiecare membru
inclus in contractul de delegare trebuie sa acorde un mandat special acordat expres, in
prealabil, prin hotarare de consiliu, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei in
vederea aprobarii sau respingerii ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de Operator
, in termen de 30 zile de la primirea solicitarii..
- in conformitate cu art.16 alin.3 lit d din Statutul Asociatiei, AGA are atributul de a aproba
modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in baza unui
mandat special acordat expres, in prealabil, prin hotarare de consiliu reprezentantului sau in
Adunarea Generala a Asociatiei (art.21 alin 1)
- in conformitate cu art.20 alin.3 din Statutul Asociatiei, pentru aprobarea/respingerea
modificarii preturilor in sedinta AGA, este necesara prezenta a cel putin doua treimi din membri,
special imputerniciti in acest sens prin mandat special, si votul majoritatii celor prezenti.
Precizam ca tarifele practicate in prezent nu au mai fost modificate din anul 2013 si la
fundamentarea acestora s-a avut in vedere principiul cerut expres de Comisia Europeana si
anume principiul solidaritatii.
Totodata, va facem cunoscut faptul ca, in legea 51/2006 actualizata, autoritatile publice
locale au dreptul sa aprobe sau sa refuze in conditii justificate aprobarea acestora stabilirea,
ajustarea sau dupa caz modificarea preturilor si tarifelor serviciilor publice de utilitati publice
propuse de operator. Tot in legea 51/2006 actualizata la art 10 alin.5’ se stipuleaza ca in situatia
in care autoritatile deliberative ale UAT-urilor nu se pronunta in termen de 30 de zile de la
primirea solicitarii, asupra hotararilor privind acordarea mandatelor speciale solicitate, se
prezuma ca UAT –urile au acceptat tacit delegarea atributiilor lor.
Potrivit Contractului de delegare nr.28/10.08.2009, Dispozitii generale, Art.50 alin.3
autoritatea deleganta raspunde pentru actiunile nejustificative si neexecutarea obligatiilor

contractuale, care afecteaza furnizarea Serviciilor si provoaca prejudicii, indeosebi in ceea ce
priveste procedurile de aprobare a preturilor si tarifelor si anexele propuse de Operator.
Va informam ca modificarile preturilor si tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu
apa si de canalizare delegate vor face obiectul unui act aditional la Contractul de delegare in
vigoare.
Atasat prezentului e-mail va punem la dispozitie :adresa Operatorului, avizul ANRSC, o
expunere de motive, precum si un model de hotarare, dar si temeiul legal care sta la baza
prezentei solicitari, cu rugamintea sa emiteti si sa transmiteti aceasta Hotarare pentru un
mandat special Asociatiei pana cel tarziu 30.05.2018 , pe fax la nr 0233/625017 sau pe
adresa A.D.I. “AQUA NEAMT”, Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, (cu mentiunea pe
plic “pentru A.D.I. “AQUA NEAMT”). In caz contrar operand acceptarea aprobarii majorarii
tarifelor.

Va multumim anticipat pentru colaborare!

A.D.I. „AQUA NEAMT”
Presedinte
ing. Radu Tudorel

PRIMARIA COMUNEI URECHENI

EXPUNERE DE MOTIVE

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;
Avand in vedere adresa nr.7971/94/10.04.2018 a Operatorului Regional Compania Judeteana
Apa Serv SA, cu privire la modificarea pretului/tarifului pentru serviciul de alimentare cu apa si
de canalizare la nivelul intregii arii de operare/delegare, precum si avizul ANRSC nr. 603853 /
05.04.2018;
Prin Adresa Nr 42/23.04.2018 din partea ADI AQUA Neamt am fost informati despre faptul ca;
-in conformitate cu art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”, fiecare membru inclus in
contractul de delegare trebuie sa acorde un mandat special acordat expres, in prealabil, prin
hotarare de consiliu, reprezentantului sau in Adunarea Generala a Asociatiei in vederea
aprobarii sau respingerii ajustarii si modificarii preturilor si tarifelor propuse de Operator , in
termen de 30 zile de la primirea solicitarii..
- in conformitate cu art.16 alin.3 lit d din Statutul Asociatiei, AGA are atributul de a aproba
modificarea preturilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apa si de canalizare in baza unui
mandat special acordat expres, in prealabil, prin hotarare de consiliu reprezentantului sau in
Adunarea Generala a Asociatiei (art.21 alin 1)
- in conformitate cu art.20 alin.3 din Statutul Asociatiei, pentru aprobarea/respingerea
modificarii preturilor in sedinta AGA, este necesara prezenta a cel putin doua treimi din membri,
special imputerniciti in acest sens prin mandat special, si votul majoritatii celor prezenti.
Potrivit legii nr 51/2006 actualizata, autoritatile publice locale au dreptul sa aprobe sau sa
refuze in conditii justificate aprobarea acestora stabilirea, ajustarea sau dupa caz modificarea
preturilor si tarifelor serviciilor publice de utilitati publice propuse de operator. Tot in legea

51/2006 actualizata la art 10 alin.5’ se stipuleaza ca in situatia in care autoritatile deliberative
ale UAT-urilor nu se pronunta in termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, asupra hotararilor
privind acordarea mandatelor speciale solicitate, se prezuma ca UAT –urile au acceptat tacit
delegarea atributiilor lor.
Avand in vedere cele susmentionate va supun spre dezbatere si aprobare Proiectul de
hotarare cu privire la acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului pe care va rog sa il analizati si sa il votati.

Primar,
Tanaselea Ion

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
PRIMARIA COMUNEI URECHENI

RAPORT DE SPECIALITATE.
Analizind expunerea de motive a primarului comunei Tanaselea Ion si proiectul de hotarare privind
acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT” in vederea exercitarii votului
am constatat urmatoarele:
Din punct de vedere juridic expunerea de motive este redactata in termeni legali, sunt respectate
prevederile legii 215/2001 privind administratia publica locala republicata cu modificarile si completarile
ulterioare, a Legii Nr 51/2006 cu modificarile si completarile ulterioare precum si a prevederilor
Statutului ADI AQUA Neamt. Prin urmare avizez favorabil proiectul de hotarare privind acordarea unui
mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in
vederea exercitarii votului.

Consilier juridic,
Ovidiu Axinte

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

Proiect

HOTĂRÂREA NR....
din data de17.05.2018
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara la data de
17.05.2018;
Având în vedere :
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”Nr 42/23.04.2018;
- Avizul ANRSC nr.603853 / 05.04.201 privind solicitarea operatorului regional C.J. Apa Serv
SA de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
Având 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 intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.115 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:

Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Urecheni să voteze „ pentru”
în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama
Consiliului Local al Comunei Urecheni :
- modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de
canalizare-epurare,conform avizului A.N.R.S.C nr. 603853/05.04.2018;
- 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., cu privire la
modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizareepurare.
Art. 2. În situatia în care reprezentantul comunei Urecheni desemnat la art.1 respectiv dl.
Axinte Ovidiu, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele comunei
vor fi reprezentate de dl Tanaselea Ionin calitate de primar al comunei,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Art.3. 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 modificarea
preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT.

Initiator,
Primar
Tanaselea Ion

R O M ÂN I A
COMUNA URECHENI
CONSILIUL LOCAL
Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

HOTĂRÂREA NR 27
din data de17.05.2018
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

Consiliul Local al comunei Urecheni, judetul Neamt intrunit in sedinta ordinara la data de
17.05.2018;
Având în vedere :
- Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT” Nr 42/23.04.2018;
- Avizul ANRSC nr.603853 / 05.04.201 privind solicitarea operatorului regional C.J. Apa Serv
SA de modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
Având 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 intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
In temeiul art.115 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Urecheni să voteze „ pentru”
în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama
Consiliului Local al Comunei Urecheni :
- modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de
canalizare-epurare,conform avizului A.N.R.S.C nr. 603853/05.04.2018;
- 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., cu privire la
modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de canalizareepurare.
Art. 2. În situatia în care reprezentantul comunei Urecheni desemnat la art.1 respectiv dl.
Axinte Ovidiu, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele comunei
vor fi reprezentate de dl Tanaselea Ion in calitate de primar al comunei,
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Art.3. 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 modificarea
preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT.

Presedinte sedinta,
Consilier local
Tanaselea Ioan

Contrasemneaza,
consilier juridic
Axinte Ovidiu

Hotarârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din 13 consilieri
prezenți, din totalul de 13 a celor în funcție.

