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     HOTĂRÂREA NR. 7 

        din 28 ianuarie 2015 

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I 

„AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a 

judeţului Mureş 

 

 

 

Văzând expunerea de motive a primarului oraşului Miercurea Nirajului, privind aprobarea 

Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş, precum 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, 

Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (2), lit. a)  și ale art.16 alin.(3) litera a) din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş”,  

 În conformitate cu prevederilor art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş”,  

 În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

 HOTĂRĂŞTE  

 

 

Art. 1. Se mandatează domnul Tóth Sándor, reprezentant al oraşului Miercurea Nirajului să 

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

MUREŞ”, Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş. 

 Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, dlui Tóth 

Sándor, reprezentantul oraşului, precum şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ”  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 mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota 

în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului 

revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş 

 

 

 

 În data de 7 aprilie 2008, prin asocierea în baza legii a judeţului Mureş, a municipiilor, 

oraşelor şi a 29 comune  din judeţul Mureş, precum şi a oraşului Cristuru Secuiesc din judeţul 

Harghita, s-a constituit Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” ca 

persoană juridică de drept privat cu statut de utilitate publică.    

La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor, de pe raza unităţilor administrativ-

teritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în 

condiţiile unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale populaţiei, atingerea şi 

respectarea standardelor europene privind protecţia mediului, precum şi creşterea capacităţii de 

atragere a fondurilor pentru finanţarea investiţiilor aferente acestui serviciu.  

Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului acordat. 

În conformitate cu art.5 alin.(2), lit.a) din Statut, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ are ca atribut în exercitarea mandatului dat de asociați, aprobarea 

strategiei de dezvoltare, a programelor de reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de 

utilități publice existente, a programelor de înființare de noi sisteme, precum și a programelor de 

protecție a mediului. 

         În acest sens, în anul 2009, Consiliul Judeţean a aprobat Master Planul pentru sectorul de apă şi 

canal a judeţului Mureş, elaborat de SC EPTISA SRL București. 

         Acesta, a fost revizuit de S.C. AECOM INGENIERIA S.R.L., consultant în cadrul proiectului 

“Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” şi este un document 

necesar elaborării viitoarei aplicaţii de finanţare, care se va derula în perioada 2014-2020.  

        Conţinutul acestui document este structurat pe 12 capitole, după cum urmează:  

        Capitolul 1 prezintă informaţii generale referitoare la contextul proiectului;  

        Capitolul 2 prezintă situaţia actuală pentru întregul judeţ în legătură cu obiectivul principal – 

serviciile de apă şi apă uzată. Capitolul cuprinde informaţii generale privind zona proiectului: 

geografie, condiţii climatice, geologice, hidrologice, hidrogeologice şi alte informaţii legate de 

proiect. Acest capitol prezintă pe scurt profilul socio-economic al României legat de Regiune şi 

Judeţ, oferind o privire generală asupra economiei locale, structurii populaţiei şi demografiei, 

venitului pe familie şi cheltuielilor;  

        Capitolul 3 oferă previziunile socio-economice, a cererii de apă, a debitului şi sarcina apei 

uzate;  

         Capitolul 4 prezintă obiectivele naţionale şi obiectivele judeţene din sectorul de apă şi apă 

uzată;  

         Capitolul 5 analizează opinia considerată a fi viabilă în baza unui proiect pentru infrastructurile 

recomandate în diferitele oraşe ale proiectului;  

         Capitolul 6 prezintă strategia judeţeană din sectorul de apă şi apă uzată;  

         Capitolul 7 oferă opţiunile şi măsurile pentru planul de investiţii pe termen lung pentru 

alimentarea cu apă,  colectarea şi tratarea apei uzate din judeţ inclusiv parametrii de bază ai 



proiectului şi pre-dimensionarea, costurile unităţii, costurile investiţiei, costurile de exploatare, 

întreţinere şi administrare, graficul de implementare şi etapizarea măsurilor, impactul măsurilor şi 

cerinţele instituţionale;  

        Capitolul 8 prezintă analiza economico- financiară inclusiv costurile investiţiei, costurile de 

exploatare şi întreţinere, precum şi valoarea actuală netă a acestora;  

        Capitolul 9 prezintă analizele macro - suportabilităţii din cadrul judeţului inclusiv premisele, 

tarifele, accesibilitatea şi o analiză a sensibilităţii pentru definirea investiţiei maxime care poate fi 

suportată de populaţie;  

        Capitolul 10 prezintă programul de investiţii prioritare în infrastructură cu indicatorii cheie ai 

performanţei şi lista măsurilor de investiţii cărora li se acordă prioritate;  

        Capitolul 11 oferă un plan de acţiune pentru implementarea proiectului;  

        Capitolul 12 enumeră anexele relevante.  

        Proiectul analizează cererile de apă în viitor, debitele apelor reziduale şi deversările pentru 

diferite localităţi din judeţul Mureş, valorile rezultate constituind baza pentru stabilirea mărimii 

facilităţilor necesare pentru sistemele de apă şi ape uzate, pentru a corespunde cerinţelor până în anul 

2038.  

        În urma acestor analize s-a calculat valoarea investiţiilor pe termen lung în infrastructura de apă 

și canal a Judeţului Mureş.  

        Planul de investiţii pe termen lung pentru judeţul Mureş este de 1.192.320.550 Euro, structurat 

pe faze de execuţie astfel:  

        • Faza 1 (2007 – 2015) – investiţii în valoare de 110.876.965 Euro, aflate în implementare  

        • Faza 2 (2014 – 2020) – investiţii în valoare de 121.126.075 Euro, rezultată din Lista prioritară 

de investiţii.  

        • Fazele următoare (2019 – 2038) vor include valoarea investiţiilor rămase care vor fi stabilite 

ulterior. 

        Lista investiţiilor prioritare a fost elaborată în baza următoarelor criterii: 

 -  implementarea programelor de conformare cu standardele Comunităţii Europene; 

 - urgenţa unor măsuri necesare pentru oprirea descărcărilor necontrolate de apă uzată sau de 

exfiltrării masive din reţeaua de alimentare cu apă, ambele situaţii cauzând daune severe mediului 

înconjurător; 

-  urgenţa unor măsuri de reducere a pierderilor şi risipei de apă;  

-  urgenţa unor măsuri de reducere a infiltraţiilor de apă uzată.  

- cuprinderea în infrastructura de apă uzată a localităților cu o populație de peste  2000 

locuitori echivalenți. 
       În vederea depunerii aplicației pentru perioada 2014-2020, operatorul regional  S.C. „Compania 

Aquaserv” S.A ne solicită aprobarea Master Planului revizuit de către consultant SC AECOM 

ingineria SRL. 

       În acest sens, în conformitate cu art.21 din Statutul Asociaţiei, ficare asociat trebuie să-și 

mandateze reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul trebuie  acordat expres, în 

prealabil, prin hotătâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

       Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre alăturat. 

 

 

    

                 

 

 

 


