
ROMÂNIA 

COMUNA DOBARCENI  

JUDEŢUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE A nr 17 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local DOBARCENI 

în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I  „AQUA BOTOŞANI” 

pentru  aprobarea modificării prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu apă potabilă și de 

canalizare-epurare propusă de operatorul regional  

S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani 

 

Consiliul Local al comunei . Ddobarceni întrunit în ședință ordinară la data de 31 03 2022,  

urmare adresei nr. 12123/23.03.2022 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, 

analizând  referatul de aprobare nr 59/2 03 2022 al primarului  privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Local Dobarceni  în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOȘANI” 

pentru aprobarea modificării prețului și tarifului propusă de operatorul regional S.C. NOVA APASERV S.A 

Botoșani, 

având în vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate  din cadrul Consiliului Local 

Dobarceni, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu 

modificările și completările ulterioare, Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

cu modificările și completările ulterioare, 

în conformitate cu art. 21 alin.(1) și art. 20 alin. (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ” AQUA BOTOŞANI”, 

                    în temeiul prevederilor: art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019, privind Codul Administrativ 

HOTĂRĂŞTE: 

   

 Art. 1. Se acordă mandat special dl. primar BUNDUC DOREL, reprezentant de drept al  comunei 

Dobarceni în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”, să voteze 

în numele şi pe seama Consiliului Local modificarea prețului și tarifului la serviciile publice de alimentare cu 

apă potabilă și de canalizare-epurare, conform avizului ANRSC nr. 954089/18.03.2022, la nivelul întregii arii 

de delegare a S.C. NOVA APASERV S.A Botoșani. 

 

Art. 2. Primarul municipiului/oraşului/comunei  Dobarceni și serviciile din aparatul de specialitate ale 

acestuia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOŞANI”. 

   

 

Preşedinte de şedinţă,                                                                       Contrasemnează,                     

 HODAN NECULAI Secretar General  

 

 CIMBRU LILIANA  
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