ROMÂNIA
JUDEłUL MUREŞ
ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 76
din 24 noiembrie 2010
Privind aprobarea Actului adiŃional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş sub nr.
202662/05.03.2010 şi la ADI Aqua Invest Mureş sub nr. 22/05.03.2010

Consiliul Local al oraşului Miercurea Nirajului,
Văzând Actul Aditional nr.1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă şi de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş sub nr.
202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010.
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 locala, cu modificările şi completările ulterioare, republicată,
În temeiul art. 39 alin. (1) si art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, republicată,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Se aprobă Actul Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare inregistrat la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş sub nr.
202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest Mures sub nr. 22/05.03.2010, împreună cu anexele
acestuia, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, respectiv:
- Politica Tarifară- Anexa contractului - Dispozitii Generale, conform art.76 pct.1 lit.c - se
inlocuieste cu Anexa la prezentul Act aditional - Politica Tarifară – Octombrie 2010.
- Anexa 1 şi Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii – DispoziŃii Speciale – Partea de
apă, conform art. 16.1 şi art. 9.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 şi Anexa 2 la prezentul Act aditional –
varianta Octombrie 2010.
- Anexa 1 şi Anexa 2 - la Contractul de delegare al gestiunii – DispoziŃii Speciale – Partea de
canalizare, conform art.12.1 şi art. 8.2 - se inlocuieste cu Anexa 1 şi Anexa 2 la prezentul Act
aditional – varianta Octombrie 2010.
Art. 2 Se mandatează preşedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest
Mures să semneze in numele si pe seama oraşului Miercurea Nirajului Actul Aditional nr.1 la
Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat
la SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş sub nr. 202662/05.03.2010 si la A.D.I. Aqua Invest
Mures sub nr. 22/05.03.2010, aprobat la art.1 din prezenta.
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Art. 3 Se acordă mandat general Presedintelui A.D.I. Aqua Invest Mures, să semneze cu
caracter permanent, in numele si pe seama AutorităŃilor administraŃiei publice locale (UAT) membre,
acele Acte Aditionale la Contractul de Delegare nr.22/202.662/05.03.2010, care au ca obiect in
exclusivitate următoarele operatiuni:
- Predarea in concesiune de la UAT către Operator a mijloacelor fixe din domeniul public in
scopul prestării serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare-epurare
- Predarea de la Operator către UAT a mijloacelor fixe din domeniul public disponibile,
scoase din functiune, propuse pentru casare sau cu orice alt scop
- Semnarea Actelor Aditionale la Contractul de Delegare care au ca obiect predarea-primirea
mijloacelor fixe din domeniul public va avea loc numai dupa semnarea de către UAT si Operator a
Proceselor Verbale de Predare-Preluare care se vizează si de către A.D.I. Aqua Invest Mures.
Art. 4 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. 5 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, se însărcinează Primarul oraşului
Miercurea Nirajului, preşedintele AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş si
conducerea SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş
Art. 6 Prezenta hotarâre se comunică Primarului oraşului Miercurea Nirajului, AsociaŃiei de
Dezvoltare Intercomunitară Aquainvest Mureş, SC Compania AQUASERV SA Tg.Mureş şi
InstituŃiei Prefectului JudeŃului Mureş.

Preşedinte de şedinŃă

Contrasemnează

Nagy Imre

Secretar
Nagy Zsigmond
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