
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

 

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

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 10 alin. 11) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum 

şi ale Hotărârii Guvernului 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; 

Luând în considerare: 

- adresa nr. 93 din 16.06.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Neamț 

pentru emiterea hotărârii de consiliu local privind mandatarea reprezentantului UAT-ului să 

voteze, în cadrul AGA, proiectul de hotărâre privind solicitarea Municipiului Roman de retragere 

din asociație, transmisă prin e-mail și înregistrată la Primăria Comunei BICAZU Ardelean sub nr. 

5180 din 18.06.2020; 

- Nota de fundamentare nr. 4712 din 10.03.2020 a Companiei Județeane Apa Serv S.A. 

Neamț cu privire la consecintele retragerii  municipiului Roman din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitare Aqua Neamț; 

- Hotărârea nr. 10 din 05.03.2020 a AGA a Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Aqua 

Neamț privind demararea tuturor procedurilor legale în vederea retragerii municipiului Roman din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Aqua Neamț; 

- Notificarea nr. 4284 din 21.02.2020 a Municipiului Roman prin care solicită UAT-urilor 

membre ale Asociației să supună votului Consiliului Local retragerea din cadrul Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, motivat de faptul că a luat decizia de reziliere a 

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 28/2009, din culpa exclusivă a 

companiei pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale; 

- Hotărârea nr. 31 din 13.02.2020 a Consiliului Local al Municipiului Roman privind 

inițierea procedurii de reziliere a contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr. 

28/2009, aprobat prin H.C.L. nr. 106 din 06.08.2008 privind aprobarea concesionării directe a 

serviciului de alimentare cu apă și canalizare și a bunurilor aferente acestora către Compania 

Județeană Apa Serv S.A. Neamț; 

Analizând referatul de aprobare nr. 5181 din 18.06.2020 al domnului primar al comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate nr. 5158 din 18.06.2020 al 

viceprimarului comunei Bicazu Ardelean, Doarvoaș Marius Gabriel; 

 

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. (2) lit. b) și d), alin. (7) lit. n) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ; 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art. 1 – (1)   Se  aprobă  retragerea  Municipiului Roman din cadrul  Asociaţiei de  

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA  NEAMŢ”. 

(2) Această hotărâre își va produce efectele doar după adoptarea unei hotărâri de către 

Adunarea Generală a Asociaților A.D.I. ”AQUA  NEAMŢ” prin care se ia act atât de achitarea de 

către Municipiul Roman a tuturor despăgubirilor prevăzute în Contractul de Delegare a Gestiunii 

Serviciilor Publice de Utilități Publice nr. 28/2009 și în Statutul Asociației, cât și de acordul scris 

al entităților finanțatoare. 

Art. 2 –  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 26 

din 30.05.2019 privind participarea Comunei Bicazu Ardelean la constituirea Asociatiei „AQUA 

NEAMT”, cu modificăle și completarile ulterioare. 

Art. 3 –  Pe cale de consecință, se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 

30.05.2019 privind participarea Comunei Bicazu Ardelean la constituirea Asociatiei „AQUA 

NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art. 4 – Se acordă un mandat special reprezentantului Comunei Bicazu Ardelean 

în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în 

favoarea modificării Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

“AQUA NEAMŢ”, modificare ce vizează retragerea Municipiului Roman din Asociație. 

Art. 5 – Se împuterniceşte domnul Bîrsan Ioan Constantin, primarul comunei Bicazu 

Ardelean, cetăţean român, născut la data de 21.05.1965 la Bicazu Ardelean, domiciliat în Bicazu 

Ardelean  posesor al C.I. seria  NZ, nr. 048163, eliberată de SPCLEP Bicaz la data de 21.05.2019 

să semneze, în numele şi pe seama Comunei Bicazu Ardelean, actele adiţionale și actele statutare 

ale asociației actualizate cu retragerea Municipiului Roman din Asociație. 

Art. 6 – Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Tudorel Radu, 

Preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze 

modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

Art. 7 – 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,  

Doarvoaș Marius Gabriel 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

Nr. 49 din 30.06.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 30.06.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

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

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



