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HOTĂRÂREA NR. 75 
 

din 24 noiembrie 2010 
 

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, Indicatorilor tehnico-economici, precum şi 
Politica tarifară, din cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 

în judeŃul Mureş”din cadrul POS Mediu, de către oraşul Miercurea Nirajului 
 

 
Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului,  
Văzând Studiul de fezabilitate, Indicatorii tehnico-economici, precum şi Politica tarifară, din 

cadrul proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Mureş” din 
cadrul POS Mediu,  

- Angajamentele asumate de România în cadrul Capitolului 22 – Mediu din Tratatul de aderare;  
        - Programul OperaŃional Sectorial de Mediu (POS Mediu) şi avizul favorabil al comisiei de 

specialitate pentru administraŃie publică, 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. 36 alin. 2 lit.”b”, şi lit.”d” din Legea nr. 215/2001, privind 
administratia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată 

În temeiul art. 39 alin.1 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locală, 
cu modificările şi completările ulterioare, republicată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1 Se aprobă, în cadrul proiectului POS Mediu  “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeŃul Mureş”, următoarele documente: 

Anexa 1 - Studiul de fezabilitate  
Anexa 2 - Indicatorii tehnico-economici 
Anexa 3 - Politica tarifară  
Anexele 1-3, fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează Dl. Dászkel László, reprezentantul oraşului Miercurea Nirajului pentru a 
vota în cadrul Adunării Generale a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, în 
sensul art.1 din prezenta hotărâre. 

Art. 3 Toate hotărârile Consiliului local al oraşului Miercurea Nirajului, adoptate anterior 
prezentei hotărâri, cât şi alte acte administrative (ex. AdeverinŃe) privind proiectul POS Mediu, se citesc 
cu titlu de “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeŃul Mureş.” 

Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se insarcinează Primarul oraşului 
Miercurea Nirajului, preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş si 
conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş 

Art. 5 Prezenta hotărâre se comunică Primarului oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş şi InstituŃiei 
Prefectului JudeŃului Mureş. 
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