
 
 

ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

MUNICIPIUL ROMAN 
CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂREA  

 
Nr. 68 din 14.04.2009 

 
Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Roman 

 nr. 147 din 15.11.2007 privind constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară 
„AQUA NEAMŢ” 

 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN 

 

Examinând expunerea de motive nr. 6099 din. 06.04.2009 iniţiată de dl. Laurenţiu-Dan 
Leoreanu – primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 6100 din 
06.04.2009 întocmit de Direcţia Tehnică; 

Văzând avizul favorabil nr. 25 din 14.04.2009 al Comisiei pentru administraţie publică 
locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 68 din 14.04.2009 al Comisiei juridice, precum şi 
avizul pentru legalitate nr. 6515 din 14.04.2009 dat de Secretarul municipiului Roman. 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale 
H.G. 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; 

În temeiul art. 11, art. 36, alin. 2, lit. „e” şi alin. 7, lit. „c”, precum şi art. 45 şi 115, alin. 
1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUA NEAMŢ” 
şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, prevăzute în 
anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 147 din 
15.11.2008 se modifică, urmând a avea forma prevăzută în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Reprezentantul municipiului Roman în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei 
„AQUA NEAMŢ”, desemnat prin H.C.L. nr. 15/29.01.2009 completată prin H.C.L. nr. 
30/18.02.2009, va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor 
prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului 
Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate. 
 
        Preşedinte de şedinţă               Contrasemnează 
        Consilier,                                 Secretar,    
Ing. George-Alexandru BĂLAN                                Jurist Gheorghe CARNARIU 

 

 
 
 

Nr. 68 
Adoptată în şedinţa din data de 14.04.2009 
Cu un număr de 19 voturi din numărul total de 21 consilieri în funcţie. 


