
 
ROMÂNIA 
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ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

HOTĂRÂREA NR. 23 
 

din 31 martie 2010 
 

privind încuviinŃarea aderării unor unităŃi administrativ teritoriale la AsociaŃia de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Invest Mureş 

 
 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând adresa AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Aqua Invest Mureş nr. 29/19.03.2010, Hotărârea Consiliului local al oraşului Miercurea 
Nirajului nr. 67 din 28.11.2007, prin care s-a aprobat participarea oraşului Miercurea Nirajului la 
constituirea AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară de Dezvoltare “Aqua Invest Mureş”,  art. 13 din 
Statutul AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi avizul favorabil al 
comisiei de specialitate 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. 11, art. 36 alin. (2) litera “e”, alin. (7) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare republicată, art. 8 alin. (2) 
litera “c”, art. 10 din Legea 51/2006, privind serviciile comunitare de utilităŃi publice, art. 10 din Legea 
nr. 241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.  1.  Se încuviinŃează aderarea la AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş 
a următoarelor unităŃi administrativ teritoriale: comunele Breaza, Fărăgău. 

Art.  2. Se mandatează domnul Dászkel László, reprezentantul oraşului Miercurea Nirajului în 
Adunarea Generală a AsociaŃiei, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menŃionate în art. 1 şi a 
semna Actul adiŃional la Actul constitutiv al AsociaŃiei. 

Art.  3. Primarul, viceprimarul şi secretarul  oraşului Miercurea Nirajului vor duce la îndeplinirile 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica: InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş, Primarului 
oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, celor 
interesaŃi şi la cunoştinŃă publică. 
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