
RoM,{NIA
JUDETULNEAMT

COMUNA PIATRA SOIMULUI
CONSIUUL LOCAL

HOT,4,RARE
N,.ilA din l4o7. zot7

privind modifrcarea gi completarea actului constitutiv gi statutului Asociafiei de Dezvoltare
Intercomunitari "AQUA NEAMT"

Consiliul local al COMUNEI PIATRA SOIMULUI;
Avdnd in vedere prevederile Legli ru. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitAli publice, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, ale Legii nr. 24112006 privind serviciul de alimentare cu apf, 9i de canalizare, cu modificdrile
gi completdrile ulterioare, precum qi ale Hotdr6rii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru
gi a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare intercomunitare cu obiect de activitate serviciile de utilitili publice,

modilicardL prin H.C. w.7 4212014:
Examindnd expunerea de motive nr-2605103.03.2017 a Primarului Comunei Piatra Soimului;
Vdzind raportul de specialitate u.2606120L7 al ( compartimentul de specialitate), H.C.L. a1 Comunei Rediu

m.17128.02.2017 , precum pi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziJiilor art.l I -L3, an.36, a1in.6, lit.a, pct.14, alin.7,lit.c, ale afi.45, precum si a1e art.115, alin1,

lit.b din Legea nr. Z1512OO1 a administra{iei publice locale, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare;

Hor,{R{$rE:
Art.l: (1) Se aprobi aderarea comunei Rediu la Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA

NEAMT"
(2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA

NEAMT , Ia suma de 28.500 lei.

114} Se aprobi modificarea Actului constitutiv al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA
NEAMT", aprobat prin Hotararea Consiliului I-ocal nr.16/30.05.2014 privind participarea Comunei Piatra Soimului
la constituirea Asociatiei ,,AQUA NEAMT", cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional
prevazut in anexa nr.1,care face parte integrant[ din prezenta hoterare-

Art.3: Se aprobd modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT", aprobat

prin Hotararea Consiliului Local nr. 16130.05.2014 privind participarea Comunei Piatra Soimului la constituirea

Asociatiei ,,AQUA NEAMT", cu modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa

nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotArare.

Ar1.4: Se acordi un mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Piatra Soimului
in Adunarea Generala a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard "AQUA NEAMT", sA voteze in favoarea adoptdrii

Actelor Adilionale la Actul Constitutiv $i la Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitara *AQUA NEAMJ", in
forma aprobatA poEivit art.2 si 3 din prezenta hotfuare.-94!!: 

Se impuremice$te Dl. HODOR ANDREI-DRAGOS , reprezentant al Comunei Piatra Soimului,

cetalean roman, niscut(i) la data de 19.07.1985 la Pialra Neamt, domiciliat(i) in Piaha Soimului, posesor al C.I. seria

NT, nr. 894270, eliberat(6) de SPCLEP ROZNOV la data de 21.07.2076, s6 semneze in numele qi pe seama

Consiliului Local Piatra Soimului, Actele Aditrionale prevazute in anexa 1 si 2.

Art.6: Se imputernice$te reprezentantul Consiliului Judetean Neamtr in Adunarea Generala a Asociatiei de

Dezvoltare Intercomunitari "AQUA NEAMT", domnul Bourceanu Adrian, pregedinte al Asocialiei de Dezvoltare

Intercomunitare ,,AQUA NEAMT", si inregistreze modificdrile la Registrul Asocialiilor gi Fundaliilor de pe lAngi
grefa Judecatoriei Piatra- Neaml.

Art.7: Secretarul localitnlii va asigura comunicarea prezentei hoterari autoritalilor qi persoanelor interesa[e.
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