ROMÂNIA
JUDETUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BĂLȚĂTEȘTI

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului
Consiliul Local al comunei Bălțătești
Având în vedere :
- Adresele nr. 42/23.04.2018 și nr.54/22.05.2018 ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitar ă „AQUA NEAMT”
- Avizul ANRSC nr.603853 / 05.04.2018
privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv SA de
modificarea preturilor si tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;
- expunerea de motive a primarului înregistrată sub nr.2436 din 25.05.2018.
- referatul de specialitate nr.2437 din 25.05.2018.
- Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.8 alin.3
lit.k si d^ si art.10 alin.5
- Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare
– art.12 alin.1 lit i si art.35 alin.4;
- Hotararii Guvernului nr. 855 / 2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale
asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «d», alin.(6) lit.a si ale art.45, alin.(1) din Legea nr.215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

HOTARASTE:
Art.1. Se acorda mandat special reprezentantului comunei Băl țăte ști d-lui Platon Mihai-Giani, viceprimarul
comunei, să voteze „pentru” în Adunarea Generala a Asocia țiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama
Comunei Bălțătești.
- modificarea prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare, conform
avizului A.N.R.S.C nr. 603853/05.04.2018
- modificarea, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania
Judeteana Apa Serv S.A., cu privire la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si de
canalizare-epurare.
Art. 2. În situatia în care reprezentantul comunei Băl țăte ști desemnat la art.1 respectiv d-l Platon Mihai-Giani,
viceprimarul comunei se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele comunei Băl țăte ști vor fi
reprezentate de dna Acozmei Emilia in calitate de, primarul comunei, cetatean roman, nascută la data de 20.07.1959 în
comuna Bălțătești, domiciliată în com.Bălțătești, sat Valea Seacă, jud.Neam ț posesoare a C.I.seria NT nr.896957.,
eliberat(a) de SPCLEP TG.Neamț la data de 03.08.2016,C.N.P 2590720274783
Art.3. Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, Presedintele Asociatiei – dl. Radu
Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr.
28/2009, cu privire la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizare-epurare.
Art.4. Prezenta hotarare se va comunica institutiilor interesate si A.D.I. AQUA NEAMT.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
VITELARU MIHAI
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Contrasemneaza,
Secretar,Ursache Elena
Total consilieri locali :13
Prezenti:13
Pentru:13

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI

H OT A R A R E
privind includerea in domeniul privat al comunei a unei
suprafețe de teren

Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
Analizand expunerea de motive nr.2438/25.05.2018 a primarului comunei Baltatesti,
judetul Neamt;
Vazand referatul întocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului, inregistrat la nr.2439/25.05.2018;
Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.213/17.11.1998, privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si
completarile ulterioare;
- art.553 alin.(1) din Legea nr.287/2009, privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotararea Consiliului Local nr.74/18.12.2015, privind aprobarea inventarului
reactualizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunei;
Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
In temeiul dispozitiilor art.36, alin.(2), lit. «c » si ale art.45, alin.(3) din Legea
nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare ;
HOTARASTE:
Art.1. – (1) Se aproba includerea in domeniul privat al comunei a terenului in suprafata

de 113 mp , situat in intravilanul satului Baltatesti punctul « livadă școală » cu o valoare de
inventar de 22 lei/mp, identificat conform planului de situatie anexat.
(2) Inventarul bunurilor din domeniul privat al comunei Bălțătești se va modifica în mod
corespunzător.
Art.2. – Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor
interesate.
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