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     HOTĂRÂREA NR. 5 

        din 28 ianuarie 2015 

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA 

INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, 

în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 

22/202.662/ 2010 

 

 

       Având în vedere dispozițiile art.76 alin.(2) lit. a) din Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/2010 și măsurile dispuse de 

către experții ANRSC prin Nota de control înregistrată la S.C. „Compania Aquaserv” S.A sub 

nr.206097/11.04.2014 şi avizul favorabil al 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, 

       Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind aprobarea modelelor Contractelor 

de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și 

juridice, inclusiv anexele acestora, din adresa nr. 206693/2014,     

       În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr.51/2006 republicată și ale art.8 

alin.(2) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și în conformitate cu 

prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua  Invest  

Mureş”, 

 

 

 HOTĂRĂŞTE  

 

         Art.1. Se mandatează domnul Primar Tóth Sándor -  reprezentant al oraşului Miercurea 

Nirajului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, să voteze aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în 

aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 

2010, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

        Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi dlui Tóth Sándor care răspunde de 

aducerea sa la îndeplinire.     

 

Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 

      Oltyán Csaba Attila        Secretar 

                     Szentgyörgyi Ildikó 

 
 



 

 

Expunere de motive 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv 

anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de 

Delegare nr. 22/202.662/ 2010 

 

       În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat operatorul 

regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, care îşi 

desfăşoară activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea serviciului, prin 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.  

       Astfel, pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ”, între aceasta, în numele şi pe seama unităţilor administrativ – teritoriale 

membre şi operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A.,   s-a încheiat în data de 5.03.2010, 

„Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

nr.22/202.662/2010”. 

        În conformitate cu art.76 alin. (2), lit. a) Dispoziții generale, Regulamentul serviciului de 

alimentare cu apă și de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A este anexă la  

Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

        În urma controlului efectuat în perioada 7 - 11.04.2014, experții din cadrul Autorității 

Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice au constatat faptul că 

modelele Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, nu au fost aprobate de către Asociaţa de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 

       Ca urmare, prin adresa nr.206693/2014, operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A ne 

solicită aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și 

de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora. 

        Având în vedere cele expuse, în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea nr.51/2006 

republicată și ale art.8 alin.(2) din Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, și 

în conformitate cu prevederile art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

”Aqua  Invest  Mureş”, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

               Primar 

         Tóth Sándor 

       ______________________________ 


