
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unui mandat special 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

 

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (3), lit. d^2) din Legea serviciilor comunitare de 

utilități publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 

13, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată și 

prevederile art. 20 alin. (4) și ale art. 16 alin. (3) lit. d) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ”; 

Luând în considerare: 

- Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 110 din 11.05.2020 privind acordarea unor 

mandate speciale; 

- Adresa EDL 2-677 din 06.04.2020 a EDIL INDUSTRY SRL privind solicitarea de 

suspendare a plății redevenței din contractul nr. 29/30.01.2017 în contextul impus de infectia cu 

noul coronavirus COVID 19; 

- Adresa nr. 471 din 14.05.2020 a ADI ECONEAMT referitor la modificarea contractului 

de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ teritoriale membre ale ADI ECONEAMȚ din zona 4, județul Neamț, nr. 

29/EDL 17-64/30.01.2017 – amânare plată redevență; 

Analizând documentele menționate anterior, referatul de aprobare nr. 4143 din 19.05.2020 

al primarului comunei Bicazu Ardelean și raportul de specialitate nr. 4144 din 19.05.2020 al al 

viceprimarului comunei Bicazu Ardelean care susțin acordarea unui mandat special  pentru 

votarea, în numele comunei Bicazu Ardelean, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a 

unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”ECONEAMȚ”, din Zona 4, județul Neamț nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 încheiat între Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași;  

Luând în considerare ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (2) raportat la art. 5 lit. dd) și 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul 

administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – Se acordă un mandat special reprezentantului comunei Bicazu Ardelean în 

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, să voteze, în 

numele comunei Bicazu Ardelean, pentru încheierea unui act adițional la Contractul de delegare 

prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților 



administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, 

din Zona 4, județul Neamț nr. 29/EDL17-64/30.01.2017 încheiat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „ECONEAMȚ” și S.C. EDIL INDUSTRY S.R.L. Iași, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției Prefectului  Județului Neamț în vederea 

exercitării controlului de legalitate, și va asigura aducerea la cunoștința publică a prezentei 

hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 
 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  

Ciucanu Sorin Nicolae 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

Nr. 43 din 19.05.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 19.05.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



