
R O M Â N I A  

J U D E Ţ U L  N E A M Ţ  

M U N I C I P I U L  R O M A N  

C O N S I L I U L  L O C A L  

        
HOTĂRÂRE 

 
Nr. 112 din 30.06.2015 

 
privind acordarea unui mandat special de reprezentare în vederea 

respingerii preţurilor/tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă şi 

de canalizare prestate de Operatorul Regional Compania Judeţeană 

Apa Serv S.A 

 
CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ROMAN; 

 

             Examinând expunerea de motive nr. 11134 din 29.06.2015 întocmită şi 

înaintată de către Primarul municipiului Roman - dl. Laurenţiu-Dan Leoreanu, 

precum şi raportul de specialitate nr. 11135 din 29.06.2015, întocmit şi înaintat 

de către Direcţia Tehnică; 

Luând în considerare adresa prin se convoacă Adunarea Generală a A.D.I. 

„AQUA” NEAMŢ; 

Văzând avizul favorabil nr. 32 din 30.06.2015 al Comisiei Administraţie 

Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 115 din 30.06.2015 al 

Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 11230 din 30.06.2015 

dat de către secretarul municipiului Roman; 

Având în vedere; 

 prevederile art. 8, alin. 3, lit. „k”, art. 10, alin. 5 din Legea nr. 51/2006 

(actualizată) – Legea serviciilor comunitare de utilitați publice; 

 prevederile art. 12, alin. 1, lit. „i”, art. 34, alin. 5 din Legea nr. 

241/2006 (actualizată) – Legea serviciului de alimentare cu apa și de 

canalizare; 

 prevederile art. 16, alin. 3, lit. d”,” ale art. 17, lit. „c”, pct. 2, ale art. 

20, alin. 3, precum şi cele ale art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA NEAMŢ”; 

 prevederile art. 3, alin. 5, lit. „d”, ale art. 16, alin. 11, ale art. 17, alin. 

3, ale art. 18, alin. 11, precum şi cele ale art. 36 din Contractul de 

Delegare a Gestiunii Serviciului nr. 28/10.08.2009 – Dispoziţii 

Generale, cu modificările şi completările ulterioare; 



 prevederile art. 10, ale art. 36, alin. 1 şi 2, lit. „b” şi „d”,  alin. 6, lit. 

„a”,  pct. 14,precum şi cele ale art. 115 din Legea nr. 215/2001” a 

administratiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Se împuterniceşte dl. ing. OVIDIU BOJESCU, reprezentant al 

municipiului Roman, cetatean român, născut la data de xx.xx.xxxx în xxx. 

xxxxxxxxx, jud. xxxxxx, domiciliat în xxxxx, bl. xx, ap. xx, posesor  al C.I.  

seria xx, nr. xxxxxx, eliberată de S.P.C.L.E.P. Roman la data de xx.xx.xxxx, 

CNP xxxxxxxxxxxxx, cu mandat special să voteze în Adunarea Generala a 

Asociaţilor, în numele şi pe seama Consiliului Roman, respingerea ajustarii 

preţurilor/tarifelor propuse de Operatorul regional Compania Judeteană „Apa 

Serv” S.A., pentru serviciul de alimentare cu apă şi canalizare. 
 

Art. 2. În situatia în care reprezentantul Consiliului Roman desemnat la 

art. 1 de mai sus, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului încredinţat, 

interesele consiliului local vor fi reprezentate de dl. ing DAN FELICIAN 

IONIŢĂ, în calitate de director tehnic, cetaţean român, născut la data de 

xx.xx.xxxx în municipiul Roman, jud. Neamţ, domiciliat în Roman, str. 

xxxxxxxx, nr. xxx, posesor al C.I. seria xx, nr. xxxxxx, eliberat de  S.P.C.L.E.P. 

Roman la data de xx.xx.xxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx. 
 

Art. 3. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului 

municipiului Roman, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

NEAMT”, precum şi autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 

 

  

     Preşedinte de şedinţă,              Contrasemnează, 

     Consilier,             Secretarul Municipiului Roman,    

    Lucian-Ovidiu MICU                                   Gheorghe CARNARIU 


