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JUDEŢUL NEAMŢ 
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CONSILIUL LOCAL 

 
HOTĂRÂRE nr. 12 /2014    

privind acordarea unui mandat special primarului comunei Dochia, d-nul Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe  

 
 

Consiliul local al comunei Dochia, jud.Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 
martie 2014; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare 
cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii 
Guvernului 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; 

Văzând referatul de specialitate nr.1338/25.02.2014 întocmit de secretarul comunei 
Dochia,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;adresa A.D.I. „AQUA 
NEAMT” nr.21/25.02.2014; 

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum 
si ale art.115, alin1, lit.b din  Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1: Se acordă mandat special d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe,primarul comunei 
Dochia, jud.Neamţ, reprezentant al comunei Dochia, jud.Neamţ în şedinţa Adunării Generale a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, cetăţean român, născut la data de 
18.08.1973, în mun.Piatra Neamţ, jud.Neamţ, domiciliat în comuna Dochia, jud.Neamţ, posesor 
al  C.I. seria  NT, nr. 228956., eliberat de mun.Piatra Neamţ la data de 29.04.2004, CNP 
1730818270622  să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local al comunei Dochia 
cuantumul cotizaţiei anuale pentru anul 2014. 

 Art.2: În situaţia în care reprezentantul comunei Dochia, jud.Neamţ, desemnat la art.nr.1, 
respectiv d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe se află în imposibilitatea exercitării mandatului 
încredinţat, interesele comunei Dochia vor fi reprezentate de d-nul Pascaru Vasile, viceprimarul 
comunei Dochia, jud.Neamţ domiciliat în comuna Dochia, jud.Neamţ, posesor al  C.I. seria  NT, 
nr. 229192, eliberat de mun.Piatra Neamţ la data de 30.04.2004, CNP 1690808270582. 

Art.3: Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA                                                                                      
            Popa Constantin                          21 martie 2014 
                                                                                                              SECRETARUL comunei Dochia    
                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ pentru legalitate, 
                                                                                                                           Ovidiu Acristinei 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” 1 ”abţineri” dintr-un total de  10  
consilieri locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Nr. 1338/25.02.2014 
 
                                                          
 
 
 
                                                Referat de specialitate 

privind acordarea unui mandat special primarului comunei Dochia, d-nul Ciubotaru 
Iulian-Gheorghe 

 
 
 
         Conform art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul AsociaŃiei „AQUA NEAMł”, 
Adunarea Generală a AsociaŃiei are ca atribuŃie aprobarea cotizaŃiei anuale.La 
art.21 alin.(1) este stipulat că „Hotărârile Adunării Generale luate în exercitarea 
atribuŃiilor prevăzute la art.16 alin.(2) lit.(i)-(k) nu pot fi votate de reprezentanŃii 
asociaŃilor în A.G.A. decât în baza unui mandat special acordat expres, în 
prealabil, prin hotărâre a autorităŃii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este.” 
          FaŃă de cele menŃionate anterior este necesară acordarea unui mandat 
special d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, reprezentantul comunei Dochia în 
A.D.I. „AQUA NEAMł”, ÎN VEDEREA APROBĂRII COTIZAłIEI PENTRU ANUL 
2014.De altfel, A.D.I. „AQUA NEAMł” ne-a solicitat expres lucrul acesta prin 
adresa nr.21/25.02.2014. 
         Având în vedere cele de mai sus, vă rugăm să dispuneŃi! 
 
 
 

Secretarul comunei Dochia, 

Ovidiu Acristinei 


