ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 28 din 30 martie 2017
privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
către Compania Judeţeană APA SERV S.A.

Având în vedere prevederile:
art. 10 şi 29 din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
art. 17, 18 alin.(2) şi art. 21-24 din Legea serviciului de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 241/2006, republicată;
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Podoleni nr. 30 din 21 mai 2009;
art. 36 alin.(2) lit.„d” şi alin.(6) lit.„a” pct.14 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni;
Văzând raportul de specialitate nr. 935/2017 al compartimentului de resort, și
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 45 alin.(3) 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 aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare al comunei Podoleni către Compania Judeţeană APA SERV S.A. cu
sediul în Piatra Neamţ str. Lt. Draghescu nr.20, cod postal 610125, judeţul Neamţ
înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului Neamţ cu nr. J/27/499/2003, CUI
15346437 prin Act Adiţional la Contractul de delegare.
Art.2: Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, în forma
prevăzută în anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, dintre

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, pe de o parte şi
Compania Judeţeană APA SERV S.A, pe de altă parte.
Art.3: Se aprobă lista bunurilor din domeniul public al comunei Podoleni
aferente sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare al comunei Podoleni,
care vor fi puse la dispoziţia operatorului Compania Judeţeană APA SERV S.A şi
exploatate de acesta în baza contractului de delegare. Lista bunurilor este cuprinsă
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se va anexa
Actului adiţional la Contractul de Delegare, făcând parte integrantă din acesta.
Art.4: Se acordă mandat Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMŢ”, cu sediul în Piatra Neamt, Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, înscrisă în
Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei Neamţ cu nr.
264/279/2008, al cărei membru este comuna Podoleni, să semneze Actul Adiţional
la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama
comunei Podoleni.
Art.5: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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