
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA PODOLENI  

CONSILIUL LOCAL  

HOTĂRÂREA 

nr. 27 din 26 martie 2020 
privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

NEAMȚ și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

NEAMŢ  

Având în vedere prevederile: 

- art. 10 alin.(11) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 

51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G.  Nr. 855 din 13 august 2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru 

şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciile de utilităţi publice, cu modificările ulterioare; 

- art. 129 alin.(2) lit.„b” şi „d” şi alin.(7) lit.„n” din O.U.G.  Nr. 57/2019 din 3 

iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completarea ulterioară; 

Examinând Notificarea Municipiului Roman nr. 4284 din 21.02.2020, prin care se 

solicită UAT-urilor membre ale Asociației să supună votului Consiliului Local retragerea din 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț; 

Văzând Referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul 

întocmit de compartimentul de resort, Hotărârea Consiliului Local Roman nr. 31 din 

13.02.2020 privind inițierea Procedurii de reziliere din culpa Operatorului a Contractului de 

Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice nr. 28/2009, precum şi Avizele comisiilor de 

specialitate; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) şi art. 196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. 

Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu completarea 

ulterioară; 

Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă 

prezenta hotărâre.  

ART.1.  

Se  respinge solicitarea de retragere a  Municipiului Roman din cadrul  

Asociaţiei de  Dezvoltare Intercomunitară „AQUA  NEAMŢ”. 

ART.2.  



Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Podoleni în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA NEAMŢ”, să voteze pentru respingerea solicitării de retragere a 

Municipiului Roman. 

ART.3. 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează: 

Constantin Secară SECRETAR GENERAL, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 


