
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, județul Neamț; 

Având în vedere prevederile Legii 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, modificată prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând expunerea de motive nr. 4226 din 13.09.2019 a primarului comunei 
Vânători Neamţ şi raportul de specialitate al compartimentul de specialitate, înregistrat sub 
acelaşi număr, H.A.G.A. nr. 3 / 14.08.2019 a A.D.I. AQUA NEAMT , precum şi rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit.c), art.139, art.196  alin.(1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență 57 / 2019 -  privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1:Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 
30.10.2007 privind participarea comunei Vânători Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA 
NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in 
anexa  nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 30.10.2007 privind 
participarea comunei Vânători Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr. 2,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3:  Se acordă un mandat special  reprezentantului Consiliului local al comunei 
Vânători Neamţ  în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
NEAMŢ” doamna Maria Petrariu,  să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la 
Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, 
în forma aprobată potrivit art.1 si 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4:  Se împuterniceşte doamna Maria Petrariu, reprezentant al Consiliului local al 
comunei Vânători Neamţ, în calitate de primar, cetăţean român, născută la data de 
15.02.1962 la Vânători-Neamţ, domiciliată  în Vânători-Neamţ, posesor al  C.I. seria  NT, nr. 
925XXX, eliberată de SPCLEP Târgu - Neamţ la data de 14.02.2017, să semneze în numele 
şi pe seama Consiliului Local al comunei Vânători-Neamţ, Actele Adiţionale prevazute in 
anexa 1 și 2. 

Art.5: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ. 

Art.6 Secretarul  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate.  

Nr.56 
Din 19.09.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOȘ 
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PROIECT                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 

Consiliul local al comunei Vânători Neamţ, județul Neamț; 

Având în vedere prevederile Legii 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, modificată prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând expunerea de motive nr. 4226 din 13.09.2019 a primarului comunei 
Vânători Neamţ şi raportul de specialitate al compartimentul de specialitate, înregistrat sub 
acelaşi număr, H.A.G.A. nr. 3 / 14.08.2019 a A.D.I. AQUA NEAMT , precum şi rapoartele 
de avizare ale comisiilor de specialitate; 

In temeiul art.89, art.91, art.129 alin.2 e), alin.9 lit.c), art.139, art.196  alin.(1) lit. a) 
din Ordonanța de urgență 57 / 2019 -  privind Codul administrativ, 

HOTĂRĂŞTE: 

  Art.1:Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 
30.10.2007 privind participarea comunei Vânători Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA 
NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in 
anexa  nr.1,care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2:  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 63 din 30.10.2007 privind 
participarea comunei Vânători Neamţ la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu 
modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr. 2,  
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.3:  Se acordă un mandat special  reprezentantului Consiliului local al comunei 
Vânători Neamţ  în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 
NEAMŢ” doamna Maria Petrariu,  să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la 
Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, 
în forma aprobată potrivit art.1 si 2 din prezenta hotărâre. 

Art.4:  Se împuterniceşte doamna Maria Petrariu, reprezentant al Consiliului local al 
comunei Vânători Neamţ, în calitate de primar, cetăţean român, născută la data de 
15.02.1962  la Vânători-Neamţ, domiciliată  în Vânători-Neamţ, posesor al  C.I. seria  NT, 
nr. 925XXX, eliberată de SPCLEP Târgu - Neamţ la data de 14.02.2017, să semneze în 
numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Vânători-Neamţ, Actele Adiţionale 
prevazute in anexa 1 și 2. 

Art.5: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA NEAMŢ”, să înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe 
lângă grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ. 

Art.6 Secretarul  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate.  

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

                                                                                      Avizat pt. legalitate, 
 Secretar, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4226 din 13.09.2019 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA NEAMŢ’ 

 

  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” solicită introducerea pe 
ordinea de zi în vederea dezbaterii şi aprobării Proiectului de hotărâre privind modificarea 
actului constitutiv şi statutului Asociaţiei ca urmare a demisiei membrilor comisiei de cenzori 
şi a alegerii unei noi comisii de cenzori formată din :  Roşanu Taniuşa - expert contabil, 
Roşanu Alina şi Chiuaru  Cristina. 

             Modificările Actului Constitutiv  şi  Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ’, se pot face conform art. 32 alin. 1 din Statut, doar prin 
acte adiţionale semnate de reprezentanţii tuturor asociaţilor, împuterniciţi în acest scop. 

Faţă de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
NEAMŢ”, în forma în care acesta a fost inițiat. 

 

Primar, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr. 4226 din 13.09.2019 

 

                                                                                                                                                     Aprob, 
                                                                                                                                                    Primar, 
                                                                                                                                      jr. Maria PETRARIU 
 

Raport de specialitate 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară “ AQUA NEAMŢ’ 
 
 
        Asociaţia de Dezvoltare Inercomunitară ‘AQUA NEAMŢ’ a transmis prin adresa nr. 80 
din 30.08.2019, înregistrată la noi sub nr. 3858 din 30.08.2019, solicitarea de a introduce pe 
ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local pentru aprobare proiectul de hotărâre privind 
modificarea Actului constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltareercomunitară “ AQUA 
NEAMŢ’.  
        Solicitarea vine în urma numirii unei noi comisii de cenzori prin Hotărârea nr. 3 din 
14.08.2019 a Adunării generale  a A.D.I. AQUA NEAMŢ. 
            Noua Comisie de cenzori format din doamna Roşanu Taniuşa – expert contabil, 
Roşanu Alina şi Chiuaru Cristina a fost aleasă în urma demisiei membrilor Comisiei de 
cenzori aflaţi anterior în funcţie. 

Faţă de aceste considerente, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind 
modificarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 
NEAMŢ”, în forma în care acesta a fost inițiat. 

-+ 
 
 
                                                                 ÎNTOCMIT, 
                                                      inspector de specialitate IA, 
                                                              Vasile DASCĂLU 
 
 



 

 


