
RoMAnrn
JUDETUL NEAMT

coNsrlrul LocAL AL COMUNET TTBUCANI

PRorEcr oe norAnAne
privind abrogarea Hot5r6rii Consiliului Local al Comunei ]ibucani, judelul
Neam! Nr. 42 din 6 august 2O2l' privind retragerea Comunei libucani din

cadrul Asocialiei de Dezvoltarc Intercomunitard Aqua Neam! gi modificarca
Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare fntercomunitard 'AqUA

NEAM|", inregistrat sub Nr. 47 din 24 iunie ZO2L

IOAN RUSU, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!;

Av6nd in vedere prevederile art, 10 alin. 11) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor

comunitare de utilit5ti publice, cu modific5rile gi complet5rile ulterioare, ale Legii nr.

24L12006 privind serviciul de alimentare cu ap5 gi de canalizare, cu modific5rile gi

complet5rile ulterioare, precum gi ale Hot5rArii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea

actului constitutiv-cadru Si a statutului-cadru ale asocialiilor de dezvoltare

intercomunitar5 cu obiect de activitate serviciile de utilitSli publice;

tn temeiul dispoziliilor art. 129 alin. 2 lit. b) 9i d), art. 129 alin, 7 lit. n), art. 139,

art. 140 alin. 1, aft. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanla de Urgen!5 nr. 57l2OL9 privind

Codul administrativ,

HorAnASrE:

Alt.l: Se abrog5 HOTARAREA Consiliului Local al Comunei Jibucani, judelul

Neam! Nr. 42 din 6 august 2O2l "privind retragerea Comunei libucani din
cadrul Asocialiei de Dezvoltarc fnturcomunitard Agua Neaml gi modificarea

Actelor Statubre ale Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUA NEAMT,

Aft'2. Secretarul general al comunei va inainta 9i comunica prezenta hot5r6re

autoritSlilor 9i persoanelor interesate 9i-o va aduce la cunogtinlH public6 prin afigaj la

sediu instituliei.

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR GENERAI?
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REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotdrdreprivind abrogarea Hotiririi Consiliului Localat Comunei
libucani, judetul Neam! Nr. 42 din 6 august 2o2L" privind retragerea comunei

libucani din cadrul Asocialiei de Dezvoltare fntercomunitard iq* Neamlgi
modificarea Actelor Statutare ale Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitare AgUn

NEAM|", inregistrat sub Nr. 47 din 17 iunie 2021

Ioan Rusu, primarul comunei Jibucani, judelul Neam!, in calitate de initiator al acestui
proiect de hot5r6re;

Av6nd in vedere prevederile art, 10 alin, 11) din Legea nr, SLlzOO1 a seruiciilor
comunitare de utilit5ti publice, cu modific5rile 9i completSrile ulterioare, ale Legii nr. 24L1ZOO6
privind serviciul de alimentare cu ap5 gi de canalizare, cu modificbrile 9i complet5rile ulteiioare,
precum gi ale Hot5r6rii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a
statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitar5 cu obiect de activitate serviciile de
utilit5ti publice;

Jin6nd cont de faptul c5, pSnE in present, HOTARAREA Consiliului Local al Comunei
libucani, judelul Neam!I{r, 42 din 6 august2O2L "privind retragerea Comunei libucanidin cadrul Asocialiel de Dezvoltare fntercomunitard Aqua Neam! gi modificarea
Actelor Statutare ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard AQUA NEAMT, nu gi-a
produs efectele juridice;

Motivat 9i de faptul c5, dup5 alegerile locale din 27 septembrie 2020, s-a moficat
configuralia Consiliului local, dar mai ales c5, in comuna noastrS, s-au continuat lucr6rile de
alimentare cu ap5 gi de canalizare;

$i nu in ultimul r6nd, examindnd HOTARAREA Consiliului Local al Comunei Jibucani,judelul Neamf Nr. 23 din 12 aprilie 2O2L, prin care, conform art. 1 gi 2 din aceast5 hot5rare,
cit5m:

"Alt. 1 ' Aprob5 delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apfi gi canalizare al
comunei libucani c5tre Compania Judeteana APA SERV S.A,, cu sediul in Piatra Neamt str. Lt.
Draghescu nr, 20, cod postal 610125, judetul Neamt inmatriculat5 la Oflciul Registrului
Come(ului Neamt cu nr )127149912003, CUI 15346437 prin Act Aditional la Contraitul de
delegare.

Art. 2 ' Aprobi Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apE 9i de
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare in forma prev5zut5 in Anexa 1 la prezenta
hotdrSre, dintre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUA NEAMT", pe de o parte si
Compania Judeteana APA SERV S.A, pe de alt5 parte".

Agadar, din analiza actelor normative 9i a considerentelor susmenfionate, apreciem cE acest
proiect de hot5rSre este legal, actual 9i oportun, motiv pentru care am procedat, impreunS cu
secretarul comunei, la nominalizarea acestuia ca fiind persoana care trebuie sE analizeze si sH
intocmeasc5 raportul de specialitate, stabilind ca dat5 de depunere a raportului ziua de 24 iunie
2027, ora 11,00,

.. -Comisia-de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judetul Neam!
c5reia ii va fi inaintat acest proiect de hot5rdre in vederea dezbaterii 9i intocmiiii avizului
consultativ este 'Comisia Juridic5 9i de DisciplinS".

Primar,
Ioan RU$U
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