
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 39

din 22 octombrie 2008

privind încuviinţarea aderării comunei Brâncoveneşti – judeţul Mureş şi a comunei 
Porumbeni – judeţul Harghita la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, 

precum şi aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Aqua Invest Mureş, modificate conform H.G. nr. 855/2008

Consiliul  local  al  oraşului  Miercurea  Nirajului,  văzând  Hotărârile  Consiliilor  locale 
Brâncoveneşti – judeţul Mureş şi a comunei Porumbeni – judeţul Harghita de a adera la Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară ADI Aqua Invest Mureş, Expunerea de motive pentru necesitatea modificării 
Actului  constitutive  şi  a  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Aqua  Invest  Mureş, 
Hotărârea Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului nr. 67 din 28.11.2007, prin care s-a aprobat 
participarea  oraşului  Miercurea Nirajului  la  constituirea  Asociaţiei  de Dezvoltare  Intercomunitară  de 
Dezvoltare “Aqua Invest Mureş” şi  avizul comisiei de specialitate pentru  administraţie publică locală, 
juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – finanţe, administrarea domeniului public şi 
privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism,

În  conformitate  cu  prevederile  art.  13  din  Statutul  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară 
Aqua Invest Mureş, art.  3 din H.G. nr. 855/2008, privind aprobarea actului constitutiv – cadru şi a 
statutului   -  cadru  al  asociaţiilor  de  dezvoltare  intercomunitară  cu obiect  de  activitate  serviciile  de 
utilităţi publice, art. 11, art. 36 alin. (2) litera “e”, alin. (7) litera “a” din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare republicată, 

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1.  Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş 
a comunei Brâncoveneşti – judeţul Mureş şi a comunei Porumbeni – judeţul Harghita

Art. 2.  Se  aprobă  modificarea  Actului  constitutiv  şi  a  Statutului  Asociaţiei  de  Dezvoltare 
Intercomunitară  Aqua Invest  Mureş,  conform anexelor  1 şi  2,  care  fac parte  integrantă  din prezenta 
hotărâre.

Art. 3. Se mandatează dl. Dászkel László, Primarul oraşului Miercurea Nirajului pentru a vota în 
cadrul Adunării Generale, în sensul celor prevăzute la art. 1 şi a semna actul adiţional de modificare a 
actelor constitutive, prin includerea celor două comune în preambulul lor.

Art. 4. Se mandatează dl. Dászkel László, Primarul oraşului Miercurea Nirajului pentru a vota în 
cadrul  Adunării  Generale,  în  sensul  celor  prevăzute  la  art.  2  şi  pentru  a  semna  Actul  adiţional  de 
modificare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 
Mureş.

Art.  5.  Prezenta  hotărâre  se  va comunica:  Instituţiei  Prefectului  Judeţului  Mureş, Primarului 
oraşului  Miercurea  Nirajului,  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Aqua  Invest  Mureş,  celor 
interesaţi şi la cunoştinţă publică.

Preşedinte de şedinţă
              Contrasemnează

    Bartók Iosif
         Secretar

  Nagy Zsigmond
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