ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 16
din 25 februarie 2009
privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare
şi aprobarea contractului de delegare
Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând proiectul contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare şi avizul favorabil al comisiei de
specilitate pentru administraŃie publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale,
buget – finanŃe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiŃii locale, amenajarea
teritoriului şi urbanism,
În conformitate cu prevederile art.5 litera „a” şi art.17 litera „d” din Statutul AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureş”, art.8 alin.(2) litera „d”, art.10 alin.(4), art.30 şi art.311
din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilităŃi publice, art.10 litera „d” şi art.12
alin.(1) litera „e” din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, art.36
alin.(2) literele „c” şi „d”, alin.(5) litera „a” şi alin.(6) litera „a” pct.14 din Legea nr.215/2001, privind
administraŃia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, republicată,
În temeiul prevederilor art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraŃia publică locală,
republicată, cu completările şi modificările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al oraşului
Miercurea Nirajului către SC „Compania Aquaserv” SA, operator regional cu sediul în Tîrgu Mureş, str.
Koos Karoly nr.1, înmatriculată la Oficiul Registrului ComerŃului Mureş cu nr. J26/464/1998, CIF
RO10755074.
Art. 2. Se aprobă concesionarea către SC „Compania Aquaserv” SA a bunurilor din domeniul
public al oraşului Miercurea Nirajului aferente sistemului de alimentare cu apă şi canalizare, cuprinse în
lista anexă nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi
canalizare conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se mandatează Preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest
Mureş”, d-na Lokodi Edita Emöke – preşedintele Consiliului JudeŃean Mureş, să semneze în numele şi
pe seama oraşului Miercurea Nirajului Contractul de delegare a gestiunii a serviciului de alimentare cu
apă şi de canalizare cu SC „Compania Aquaserv” SA.
Art. 5. Pe data începerii operării în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă
şi canalizare încheiat între AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „Aquainvest Mureş” şi operatorul
regional SC „Compania Aquaserv” SA, încetează contractul de concesiune/cesiune existent.
Art. 6. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul, viceprimarul,
secretarul oraşului
Art. 7. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului
oraşului Miercurea Nirajului, Consiliului JudeŃean Mureş, AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară
„Aquainvest Mureş” şi la cunoştinŃă publică.
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