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ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
HOTĂRÂRE 

 
 

privind acordarea mandatului special în vederea exercit ării prerogativelor prev ăzute 
de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere Adresa nr. 6 din data de 25.01.2017 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea mandatului special prevăzut de 
art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind  serviciilor comunitare de utilități publice în 
vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din același act normativ;  

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și Compania Județeană Apa 
Serv S.A. în calitate de Operator, 

Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 
privind  serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. 4,  art. 17 alin. 2 
lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 din Legea nr. 
215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț, 
identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ 
Teritoriale Vînători Neamţ  atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de art. 27 din Legea 
nr. 51 din 2006 privind  serviciile comunitare de utilit ăți publice. 

ART. 2  
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua 

Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din 
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O.U.G.  nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice în numele și 
pe seama unității administrativ teritoriale  pentru Operatorul Regional Compania Județeană 
Apa Serv S.A., operator căruia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare prin Contractul de delegare nr. 28 din 10.08.2009. 

2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” pentru 
exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) din O.U.G.  nr. 
109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor necesare întocmirii scrisorii 
de așteptări  de către Consiliul Județean Neamț. 

ART. 3 Secretarul comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 
instituțiilor publice interesate. 
Nr.15 
Din 27.02.2017 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier, Vasile BÎRLIBA 

                                                                                                                  
                                                                               Contrasemnează, 

                                                                               Secretar, 

                                                                             Alina Iuliana FLOŞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total consililieri 15 
Prezenti :        15                                                                                                                                                                        
 Pentru  :     15                                                                                                                                             
 Împotriv ă:-                          
 Abtineri :-                                                                                                   
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PROIECT                                                        ROMÂNIA  

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 
 

privind acordarea mandatului special în vederea exercit ării prerogativelor prev ăzute 
de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de utilități publice 

 
Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ; 

Având în vedere Adresa nr. 6 din data de 25.01.2017 a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea mandatului special prevăzut de 
art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind  serviciilor comunitare de utilități publice în 
vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din același act normativ;  

Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 
apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și Compania Județeană Apa 
Serv S.A. în calitate de Operator, 

Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 
privind  serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. 4,  art. 17 alin. 2 
lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1) şi art.115 alin.1) lit.b) din Legea nr. 
215/2001 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,; 
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HOTĂRĂŞTE: 
 
 ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 
Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul Neamț, 
identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama Unității Administrativ 
Teritoriale Vînători Neamţ  atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de art. 27 din Legea 
nr. 51 din 2006 privind  serviciile comunitare de utilit ăți publice. 

ART. 2  
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua 

Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din 
O.U.G.  nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice în numele și 
pe seama unității administrativ teritoriale  pentru Operatorul Regional Compania Județeană 
Apa Serv S.A., operator căruia i s-a delegat gestiunea serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare prin Contractul de delegare nr. 28 din 10.08.2009. 

2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” pentru 
exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) din O.U.G.  nr. 
109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor necesare întocmirii scrisorii 
de așteptări  de către Consiliul Județean Neamț. 

ART. 3 Secretarul comunei  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și 
instituțiilor publice interesate. 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
                                                                                                    Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                            Secretar,         
                                                                                           Alina Iuliana FLOŞ 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
NR.    497 din 02.02.2017 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

Prin prezenta vă rugăm să procedați la acordarea unui mandat special Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu 
Local în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate tutelară a Operatorului Regional – 
Compania  Județeană Apa Serv S.A., atribuții prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din 
O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: 

Potrivit art. 3 din acest act normativ: 
“Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 
2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, 

candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de 
supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
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c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet 
pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director înscrişi 
pe lista scurtă;” 

 
Această solicitare vine în contextul în care Adunarea Generală a Acționarilor C.J. Apa 

Serv S.A. prin Adresa din 28.12.2016  ne-a solicitat ca, în calitate de autoritate tutelară să 
procedăm la prelungirea mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr. 
212 din 2016 a Consiliului Județean Neamț și la numirea a doi administratori, față de 
vacantarea a două posturi.  

Totodată, această prelungire a mandatului administratorilor urma să opereze pe o 
durată de două luni, până la numirea unui Consiliu deAdministrație a Companiei Județene 
Apa Serv S.A. selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

Din lipsa mandatului special solicitat prin prezenta, Adunarea Generală a Acționarilor 
C.J. Apa Serv S.A. a procedat la prelungirea mandatului administratorilor Apa Serv S.A. cu 
două luni, urmând ca în această perioadă Asociația să obțină mandatul special și să 
procedeze la întocmirea listei cu persoanele din rândul cărora se va alege Consiliul de 
Administrație al Operatului, persoane selectate conform O.U.G. nr. 109 din 2011. 

Astfel, conform prevederilor art. 16 alin. 4 coroborat cu art. 17 alin. 2 lit a pct. 4 din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, pentru exercitarea 
Controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative 
ale Operatorului, asociații acordă Asociației dreptul de a propune lista de persoane din 
rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii 
consiliului de administrație al Operatorului. 

Totodată, luând în considerare faptul că prin Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și 
Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator s-a delegat gestiunea serviciilor 
către C.J. Apa Serv S.A., intr ăm sub incidența prevederilor art. 27 alin. 3) din Legea nr. 
51 din 2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, conform cărora atribu ţiile 
de autoritate tutelară se exercită de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale.  

Însă, pentru aplicarea acestor prevederi, în sensul întocmirii listei cu persoanele din 
rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii 
Consiliului de Administrație al Operatorului, persoane selectate în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011, potrivit art. 10 alin. 5 din același act normativ, este 
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obligatorie acordarea unui mandat special în acest sens de către unitățile administrativ 
teritoriale membre ale Asociației. 

 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
NR.    497 din 02.02.2017 

 
RAPORT DE SPECIALITATE  

 
Prin prezenta vă rugăm să procedați la acordarea unui mandat special Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț prin adoptarea unei Hotărâri de Consiliu 
Local în vederea exercitării atribuțiilor de autoritate tutelară a Operatorului Regional – 
Compania  Județeană Apa Serv S.A., atribuții prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din 
O.U.G. nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: 

Potrivit art. 3 din acest act normativ: 
“Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: 
2. la societăţile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): 
b) să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale acţionar, 

candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de 
supraveghere, cu respectarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; 
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c) să întocmească scrisoarea de aşteptări şi să o publice pe pagina proprie de internet 
pentru a fi luată la cunoştinţă de candidaţii la postul de administrator sau director înscrişi 
pe lista scurtă;” 

Această solicitare vine în contextul în care Adunarea Generală a Acționarilor C.J. Apa 
Serv S.A. prin Adresa din 28.12.2016  ne-a solicitat ca, în calitate de autoritate tutelară să 
procedăm la prelungirea mandatului administratorilor provizorii numiți prin Hotărârea nr. 
212 din 2016 a Consiliului Județean Neamț și la numirea a doi administratori, față de 
vacantarea a două posturi.  

Totodată, această prelungire a mandatului administratorilor urma să opereze pe o 
durată de două luni, până la numirea unui Consiliu deAdministrație a Companiei Județene 
Apa Serv S.A. selectat în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011 privind 
guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.  

Din lipsa mandatului special solicitat prin prezenta, Adunarea Generală a Acționarilor 
C.J. Apa Serv S.A. a procedat la prelungirea mandatului administratorilor Apa Serv S.A. cu 
două luni, urmând ca în această perioadă Asociația să obțină mandatul special și să 
procedeze la întocmirea listei cu persoanele din rândul cărora se va alege Consiliul de 
Administrație al Operatului, persoane selectate conform O.U.G. nr. 109 din 2011. 

Astfel, conform prevederilor art. 16 alin. 4 coroborat cu art. 17 alin. 2 lit a pct. 4 din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț, pentru exercitarea 
Controlului direct și a influenței dominante asupra deciziilor strategice și/sau semnificative 
ale Operatorului, asociații acordă Asociației dreptul de a propune lista de persoane din 
rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii 
consiliului de administrație al Operatorului. 

Totodată, luând în considerare faptul că prin Contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și 
Compania Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator s-a delegat gestiunea serviciilor 
către C.J. Apa Serv S.A., intr ăm sub incidența prevederilor art. 27 alin. 3) din Legea nr. 
51 din 2006 privind Serviciile comunitare de utilități publice, conform cărora atribu ţiile 
de autoritate tutelară se exercită de către Asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în 
numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale.  

Însă, pentru aplicarea acestor prevederi, în sensul întocmirii listei cu persoanele din 
rândul cărora Adunarea Generală a Operatorului are dreptul să numească membrii 
Consiliului de Administrație al Operatorului, persoane selectate în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr. 109 din 2011, potrivit art. 10 alin. 5 din același act normativ, este 
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obligatorie acordarea unui mandat special în acest sens de către unitățile administrativ 
teritoriale membre ale Asociației. 

 
 

Compartiment administrarea domeniului public şi privat, 
Ing. Vasile DASCĂLU 

 
 
 
 
 
 
 


