
 
 

Proiect 

Nr. 195 din 22.09.2021 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru 

aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

Botoşani” 

 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în şedinţă ordinară la data de ________.2021, 

 

urmare adresei nr. 11462/02.09.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

Botoşani”, 

analizând Referatul de aprobare nr. 16274/22.09.2021 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Botoşani privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea 

Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru 

aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA Botoşani”, 

având în vedere: 

• Raportul de specialitate comun nr. 16276/22.09.2021 al Direcţiei Servicii Publice şi 

Direcţiei Juridice, Administraţie Publică Locală din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Botoşani, 

• Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului  

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură, 

• Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii  

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare şi parteneriate,  

• Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 106/16.10.2014 privind asocierea Județului 

Botoșani cu comunele Adășeni, Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, 

Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în cadrul Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani”, 

în conformitate cu prevederile Ordonanței nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

aprobată prin Legea nr. 246/2005, art. 13, art.16 alin. (2) lit. h) şi j), art. 32 alin. (1) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”, art. 10 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice, art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare,  

în temeiul art. 91 alin. (1), (2), (3), (4), (8), art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. m), art. 175 

şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, 

 

h o t ă r ă ş t e: 

 

 Art. 1. Se acordă mandat special reprezentantului Județului Botoșani în Adunarea 

Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani”să voteze în 

numele și pe seama Județului Botoșani pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”, respectiv comunele Adășeni și Roma. 



Art. 2. Se aprobă modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA Botoșani” (Partea Introductivă – Asociații) și se împuternicește reprezentantul desemnat 

la art. 1 să voteze modificarea Statutului Asociației, prin Actul Adițional nr. 11.  

Art. 3. Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Botoşani și Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

Botoşani”, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE,      AVIZAT PENTRU LEGALITATE: 

Doina Elena FEDEROVICI                      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani 

Nr. _____ din _______.2021 

 

 



 
Nr. 16274 din 22.09.2021  

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Supun atenţiei dumneavoastră propunerea privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”. 

Județul Botoșani este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

Botoşani”. 

Urmare a revenirii Consiliilor Locale Roma și Adășeni asupra solicitării de aderare la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani” și în vederea îndeplinirii procedurii 

legale de aprobare în Adunarea Generală a Asociaților a acceptării acestora, Asociația, prin adresa 

nr. 11462/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu nr. 15263/06.09.2021, solicită 

adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Botoşani 

în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” 

pentru aprobarea primirii de noi membri în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA 

Botoşani”. 

În prezent, A.D.I. ”AQUA Botoşani” numără 74 de unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Botoşani, care au calitatea de membri asociaţi. 

Raporturile dintre unităţile administrativ-teritoriale membre în cadrul asociaţiei se bazează 

pe principiul autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în rezolvarea 

problemelor de interes comun. 

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării, 

organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de alimentare cu 

apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi exploatarea infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006, republicată, cu 

completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate mai sus, apreciez că sunt întrunite condițiile privind necesitatea și 

oportunitatea adoptării actului administrativ propus. Prin urmare, supun atenţiei dumneavoastră 

proiectul de hotărâre iniţiat în acest scop. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 



 
Nr. 16276 din 22.09.2021  

  

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

Județul Botoșani este membru asociat în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA Botoşani”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 106/16.10.2014 s-a aprobat 

asocierea Județului Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani, cu comunele Adășeni, 

Blândești, Coșula, Cristinești, Dimăcheni, Gorbănești, Lozna, Nicșeni, Prăjeni, Roma, 

Suharău, Vf. Câmpului și Vorniceni în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

”AQUA Botoșani”. 

Urmare a revenirii Consiliilor Locale Roma și Adășeni asupra solicitării de aderare la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani” și în vederea îndeplinirii 

procedurii legale de aprobare în Adunarea Generală a Asociaților a acceptării acestora, 

Asociația, prin adresa nr. 11462/02.09.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Botoşani cu 

nr. 15263/06.09.2021, solicită adoptarea unei hotărâri privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Judeţului Botoşani în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoșani” pentru aprobarea primirii de noi membri în 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA Botoşani”. 

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 

utilităţi publice, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică de drept privat şi statut 

de utilitate publică recunoscut prin efectul legii, destinate exercitării şi realizării în comun a 

competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale referitoare la furnizarea/prestarea 

serviciilor de utilităţi publice, stabilite în sarcina acestora, în condiţiile legii. 

Raporturile dintre unităţile administrativ-teritoriale membre în cadrul asociaţiei se 

bazează pe principiul autonomiei, legalităţii, responsabilităţii, cooperării şi solidarităţii în 

rezolvarea problemelor de interes comun. 

În conformitate cu art. 10 alin. (2) din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare 

cu apă şi de canalizare, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea 

înfiinţării, organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi 

exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin 

Legea nr. 51/2006, republicată, cu completările ulterioare. 

 

Direcția Servicii 

Publice 

 

 

Direcția Juridică, Administraţie 

Publică Locală 

  

 

Avizat, 

VICEPREȘEDINTE, 

Corneliu - Bogdan DĂSCĂLESCU 



În prezent, A.D.I. ”AQUA Botoşani” numără 74 de unităţi administrativ-teritoriale 

din judeţul Botoşani, care au calitatea de membri asociaţi. 

În confomitate cu art. 13 din Statutul A.D.I. ”AQUA Botoşani”, Asociația poate 

accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților și cu încheierea unui act adițional la 

statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Orice unitate 

administrativ – teritorială care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile 

statutului și deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act adițional la contractul de 

delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama unității administrativ – 

teritoriale respective. 

În conformitate cu art. 16 alin. (1) și (2), Adunarea Generală a Asociației 

îndeplinește atribuțiile conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, aprobată prin Legea nr. 

246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de statut. Unele atribuții ale Adunării 

Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie sunt de modificare a Statutului 

Asociației și aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii și 

excluderii unor membri din Asociație. 

Modificarea Statutului Asociației se realizează în condițiile art. 32, prin acte 

adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop. 

Având în vedere aspectele prezentate, considerăm că sunt întrunite condițiile legale 

pentru promovarea și înscrierea pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Botoşani, a 

proiectului de hotărâre inițiat în acest scop. 

 

Director Executiv, 

Iulian MICU 

 Director Executiv, 

Amalia MARIAN 

 


