
 

     HOTHOTHOTHOTĂRÂREA nr. 57RÂREA nr. 57RÂREA nr. 57RÂREA nr. 57/2012/2012/2012/2012    
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
 
 

   Consiliul Local al comunei Dochia,jud. NeamŃ, 
   Întrunit în şedinŃă ordinară în data de 21 septembrie 2012, 

               Luând în considerare proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea 
actului constitutiv şi statutului AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMł”, 
înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe, precum şi referatul de 
specialitate nr.4079/21.08.2012, întocmit de secretarul comunei Dochia; 

         Luând act de  rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local Dochia şi Ńinând cont de adresa ADI „AQUA NEAMł” nr.475/21.08.2012, 
înregistrată în scriptele primăriei comunei Dochia sub nr.4078/21.08.2012;  
              Având în vedere prevederile art.35 al Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităŃi publice, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 241/2006 privind 
serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare; H.G. nr.855/2008 - pentru aprobarea actului 
constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaŃiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect 
de activitate serviciile de utilităŃi publice; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala 
in administratia publica;  

     În temeiul art. 11-13, art. 36 alin. 2 lit. e), alin.6, lit.a, pct.14 si al. 7 lit. c), precum şi art. 
45 şi art.115 alin.(1) lit b) din Legea nr. 215/2001 a administraŃiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1: (1) Se aproba aderarea Comunei Doljeşti la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara“ AQUA NEAMT”.  
               (2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT” la suma de 20.500 lei. 
 

Art.2: Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei 
Dochia nr.61/2007-privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, 
conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta 
hotarare.  

 

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 Art.3: Se aproba modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
“AQUA NEAMT”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local al comunei Dochia nr. 61/2007-
privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei de Dezvoltare 
Intercomunitara “AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform 
Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.  
 
  Art.4: Se acorda un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Dochia in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, 
sa voteze in favoarea adoptarii Actelor Aditionale la Actul Constitutiv si la Statutul 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, in forma aprobata potrivit art. 2 
si 3 din prezenta hotarare.  
 
           Art.5:   Se împuterniceşte D-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primar al comunei 
Dochia, jud.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, să semneze în numele şi pe seama 
Consiliului Local al comunei Dochia, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2. 
 
 
 Art.6: Se imputerniceste reprezentantul Consiliului Judetean Neamt in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”, domnul Florin 
Andronache, presedinte al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT”, sa 
semneze Actele Aditionale prevazute in anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotarare si sa 
inregistreze modificarile la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor de pe langa grefa Judecatoriei 
Piatra- Neamt. 
 

           Art.7: Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri 
autorităŃilor şi persoanelor interesate. 

 
 

Dochia,   21 septembrie 2012 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                     Popa Constantin 

                                                                                            CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, 
                                                                              SECRETAR – Acristinei Ovidiu 

 


