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REFERAT DE APROBARE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni 

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 
 

Prin adresa nr.10.517 din 16.11.2020 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară ADI AQUA 
Botoșani, solicită Consiliului Local al comunei Unțeni, județul Botoșani, acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni 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. Adresa a fost înregistrată la nr.6296 din 18.11.2020.  

Consiliul local are componența întregită în urma ședinței extraordinare convocată de îndată din 
data de 13 noiembrie 2020.  

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, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.129, alin. (7) litera o) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și, în conformitate cu art. 
21 alin.(1) și art. 20 alin. (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, 
propun un proiect de dispoziție, care să fie adoptat în prima ședință organizată a consiliului local. 
   

Consilier, 
Listar Gheorghe-Manole 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni 

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 
 

Potrivit art.136, alin. 3, litera a) din O.U.G. nr.57/2019 – Codul administrativ, 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului întocmesc rapoartele 
de specialitate. 

Prin adresa nr.10517 din 16.11.2020 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară ADI AQUA 
Botoșani, solicită Consiliului Local al comunei Unțeni, județul Botoșani, acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni 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. Adresa a fost înregistrată la nr.6296 din 18.11.2020.  

Consiliul local are componența întregită în urma ședinței extraordinare convocată de îndată din 
data de 13 noiembrie 2020.  

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, dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 
241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, 
ale art.129, alin. (7) litera o) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ și, în conformitate cu art. 
21 alin.(1) și art. 20 alin. (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA BOTOŞANI”, 
propun un proiect de dispoziție, care să fie adoptat în prima ședință organizată a consiliului local. 
   Se poate propune un proiect de hotărâre, privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Local Unțeni 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, 
care să fie supus dezbaterii consiliului local în vederea adoptării. 
 
 

Consilier superior, 
Maria Ciobanu 
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Proiect de HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni 

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 Unțeni, județul Botoșani,  
urmare adresei nr. 10517/16.11.2020 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOŞANI”,  
Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului ce 

specialitate al primarului comunei Unțeni nr.6655/2020, 
analizând referatul de aprobare nr.6654/2020, al primarului comunei Unțeni privind acordarea 

unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Unțeni 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 comisiei: 
- pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea domeniului public şi privat al 

comunei, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, servicii şi comerţ; 
- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,  

apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 
- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, 

protecţie copii, tineret şi sport; 
 constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică, 

în baza dispozițiilor incidente în materie ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi, 
cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 
de canalizare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.129, alin. (7) litera o) din O.U.G. 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

în conformitate cu art. 21 alin.(1) și art. 20 alin. (7) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ” AQUA BOTOŞANI”, 

în temeiul art. 196, alin. (1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
   
  Art. 1. - Se acordă mandat special domnului primar Paladi Constantin, reprezentant de 
drept al  comunei Unțeni 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. 814828/21.10.2020, la nivelul întregii arii de delegare a S.C. NOVA 
APASERV S.A Botoșani. 

Art. 2. - Primarul comunei Unțeni și aparatul de specialitate ale acestuia, vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Hotărârea se comunică în condițiile art.197 – 199 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ. 
   

INIȚIATOR, 
Consilier Listar Gheorghe-Manole 

 



 
 


