ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 52 din 2 iulie 2015
privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării preţurilor/tarifelor
pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de
Operatorul Regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A

Având în vedere prevederile:
art. 10, art. 36 alin.(1) şi (2) lit.„b” şi „d”, alin.(6) lit.„a” pct.14 din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
art. 8 alin.(3) lit.„k” şi art. 10 alin.(5) din Legea serviciilor
comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, republicată;
art.12 alin.(1) lit.„i” şi art. 34 alin.(5) din Legea serviciului de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată;
art. 16 alin.(3) lit.„d”, art. 17 lit.„c” pct.2, art. 20 alin.(3) şi art. 21
alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMŢ”;
art. 3 alin.(5) lit.„d”, art. 16 alin.(11), art. 17 alin.(3), art. 18
alin.(11) şi art. 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului nr.
28/10.08.2009 – Dispoziţii Generale, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând adresa Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMT” nr. 171/22.06.2015 şi Avizul ANRSC nr. 314549/16.06.2015;
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(1) şi ale art. 115 alin.(1) lit.„b” din
Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Se împuternicește domnul GRASU ADRIAN-NICOLAE în calitate
de viceprimar, reprezentant al comunei Podoleni, cetăţean român, născut la data de
18.11.1974 în Podoleni, judeţul Neamţ, domiciliat în comuna Podoleni, posesor al
CI seria NT, nr. 773878, eliberată de SPCLEP Roznov la data de 03.07.2014, cu
mandat special să voteze în Adunarea Generala a Asociaților, în numele şi pe
seama Consiliului local al comunei Podoleni, preţurile/tarifele propuse de

Operatorul regional Compania Judeţeană Apa Serv S.A., pentru serviciul de
alimentare cu apă şi canalizare.
Art.2. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Petrică Mihai

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

