
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTATESTI                                                                                                                                                                          

 H OT A R A R E
privind  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa către

Compania Jude eană APA SERV ț

         Consiliul Local al comunei Baltatesti, judetul Neamt;
         Avand in vedere:
         - referatul de aprobare a primarului comunei Baltatesti, judetul Neamt nr.3927/24.08.2022, precum iș
referatul de specialitate nr.3943/25.08.2022, intocmit de d-na Buraga Maria, responsabil tehnic urbanism si
amenajarea teritoriului ;
         -  prevederile art.10 i art,30 din Legea nr.51/2006,republicată, a serviciilor comunitare de utilită iș ț
publice cu modificările i completările ulterioare, ale art.17, art.18 alin.(2), art.21-24 i art.42 alin.(1) dinș ș
Legea  nr.241/2006,  republicată,  privind  serviciul  de  alimentare  cu  apă  i  canalizare,  cu  modificările  iș ș
completările ulterioare
        -   Statutul  Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  AQUA  NEAMT,  aprobat  prin  HCLț
nr.65/31.10.2007
         Luand act de avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 
          În temeiul dispozi iilor ț  art.129, alin.(1), alin.(2) lit.d i alin.(7) lit.n, precum i art.139 alin.(1) dinș ș
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare,ș

HOTARASTE:

        Art.1. – Aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa pentru investi ia ț « Re ea ț
alimentare cu apă+bran amente  str.Măce ului ,  sat Valea Arini, com.Băl ăte ti, jude ul Neam  ”ș ș ț ș ț ț către
Compania Jude eană APA SERV SA, cu sediul în Piatra Neam  str.Lt.Drăghescu, nr.20, cod po tal 610125, ț ț ș
jude ul Neam  înmatriculată la Oficiul Registrului Comer ului Neam  cu nr.J/27/499/2003, CUI 15346437 ț ț ț ț
prin Act adi ional la Contractul de delegare.ț
     Art.2 – Aprobă  lista bunurilor de retur din domeniul public al comunei Băl ăte ti, aferente investi iei ț ș ț
prevăzute la art.1, care vor fi concesionate prin Act adi ional la Contractul de delegare către Compania ț
Jude eană APA SERV SA. Lista bunurilor concesionate este cuprinsa in ț Anexa nr.1 la prezenta hotărâre i ș
se va anexa la Actul aditional la Contractul de Delegare, făcând parte integranta din acesta.
       Art.3. – Se acordă mandat Asocia iei de dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMT cu sediul în Piatra ț
Neam  str. Alexandru cel Bun, nr.27, înscrisă în Registrul asocia iilor i funcda iilor de la grefa Judecătoriei ț ț ș ț
Piatra Neam  cu nr.264/279/2008, al cărei membru este comuna Băl ăte ti, să semneze Actul Aditional la ț ț ș
Contractul de delegare, prin reprezentantul său legal, în numele i pe seama comunei Băl ăte ti.ș ț ș
       Art.4. – Compartimentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al  primarul comunei Baltatesti, va
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
        Art.5. – Secretarul general al  comunei va  transmite  prezenta hotarare autoritatilor si persoanelor 
interesate.
                                                              PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier local, Gavriloae Mihai

    Nr.31                                                                                                                          Contrasemneaza,
    Din 30.08.2022                                                                                              Secretar general,Ursache Elena

                                        Total consilieri locali :13
Prezenti:13

Pentru:13
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