
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special pentru votarea în Adunarea Generală a ADI 

“AQUA NEAMT” în vederea exercitării votului privind modificarea prețurilor și 

tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare conform avizului 

A.N.R.S.C. nr. 809850 din 17.07.2020 și implicit privind modificarea prin act adițional a 

Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 

28 din 10.08.2009 încheiat între ADI “AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa 

SERV S.A. 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară; 

Având în vedere: 

- prevederile art 8, alin (3), art. 10 alin. (5), art. 27, art. 32 alin. (1), pct e) si art. 43, alin. 

(8) din Legea nr 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si 

completarile ulterioare, art.12, alin. (1), lit. i), art. 13, art. 24 alin. (1), pct. d) si art. 35 alin. (6) 

din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările 

și completările ulterioare, precum și ale H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-

cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei „AQUA NEAMT”; 

- adresa nr. 37/16.03.2021 a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA 

NEAMT” pentru acordarea unui mandat special în AGA a Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara “AQUA NEAMT” privind ajustarea și modificarea preturilor și tarifelor 

propuse de Operatorului Regional  - Compania Judeteana APA SERV SA; 

- adresele nr. 1858/01.02.2021 si nr. 2621/11.02.2021 ale Operatorului Regional 

Compania Judeteana Apa Serv SA, prin care se solicita modificarea preturilor si tarifelor la 

serviciul de alimentare cu apa si canalizare conform avizului nr. 809850/17.07.2020 al 

ANRSC. 

- avizul ANRSC nr. 809850/17.07.2020|; 

 - contractul de delegare nr 28/13144/10.08.2009; 

Analizând expunerea de motive nr. 2406 din 26.03.2021 a domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan și Raportul de specialitate nr. 2405 din 26.03.2021 al 

viceprimarului comunei Bicazu Ardelean, conform cărora deoarece Comuna Bicazu Ardelean 

nu beneficiază în prezent de serviciile de utilități publice de apă și canalizare se impune un 

mandat de ABTINERE de la votul privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de 

alimentare cu apă potabilă și canalizare-epurare conform avizului A.N.R.S.C. nr. 809850 din 

17.07.2020 și implicit privind modificarea prin act adițional a Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între 

ADI “AQUA NEAMT” și Compania Județeană Apa SERV S.A.; 

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local și votul 

consilierilor locali privind aprobarea proiectului de hotărâre; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (2) litera d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. 

(1) coroborat cu art. 5 lit. ee) precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 



HOTĂRĂȘTE: 

 

           Art. 1 – Comuna Bicazu Ardelean nebeneficiind, în prezent, de serviciile de utilități 

publice de apă și canalizare, acordă mandat special domnului viceprimar al comunei 

Bicazu Ardelean, DOARVOAȘ MARIUS GABRIEL, cetățean român, născut la data de 

10.11.1979, în localitatea Bicaz, domiciliat în satul Ticos, comuna Bicazu Ardelean, județul 

Neamț, posesor al C.I. seria NT nr 946548, eliberată de SCPCLEP Bicaz, la data de 

06.07.2017,C.N.P 1791110270027,  în calitate de reprezentant al comunei Bicazu Ardelean, 

să se ABȚINĂ de la vot  în Adunarea Generală a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, 

în numele şi pe seama Comunei Bicazu Ardelean, în ceea ce privește: 

 a) modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apă potabilă și canalizare-

epurare, conform avizului A.N.R.S.C. nr. 809850 din 17.07.2020; 

 b) modificării prin act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între ADI “AQUA NEAMT” 

și Compania Județeană Apa SERV S.A., în sensul celor precizate la lit. a) din prezentul articol. 

          Art. 2 – În situatia în care reprezentantul comunei Bicazu Ardelean, desemnat la art.1, 

respectiv domnul viceprimar, DOARVOAȘ MARIUS GABRIEL, se afla în imposibilitatea 

exercitării mandatului încredințat,  interesele comunei vor fi reprezentate de domnul 

STASISIN LADISLAU cetățean român, născut la data de 27.09.1962 în localitatea Piatra 

Neamt, domiciliat în Bicazu Ardelean, județul Neamț, posesor al C.I. seria NT nr. 907206, 

eliberată de SCPCLEP Bicaz, C.N.P 1620927270026. 

Art. 3 – (1) Secretarul General al Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea 

prezentei hotărâri primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului 

Neamț în vederea exercitării controlului de legalitate. 

(2) Compartimentul Resurse Umane, Monitorizarea Procedurilor Administrative, 

Arhivă, Corespondență, aflat în coordonarea secretarului general va asigura publicarea 

prezentei hotărâri în Monitorul Oficial Local pe site-ul 

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/ 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Mucenicu Toader 

                                                                                                            Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

Nr. 29 din 26.03.2021 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 26.03.2021 cu un număr de 11 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 2 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri 

prezenți.   

https://comunabicazuardelean.ro/hotarari-ale-consiliului-local-2/



