
 

 

    ROMÂNIA               

    JUDETUL MURES       

    ORAŞUL MIERCUREA NIRAJULUI 

    CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 43 

din 25 iunie 2014 

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

„AQUA INVEST MUREŞ” modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A, anexă 

la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/2010 

 

Consiliul local al oraşului Miercurea Nirajului, văzând Expunerea de motive, privind 

aprobarea aderării unor unităţi  administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” şi avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru administraţie 

publică locală, juridică şi de disciplină, activităţi economico – sociale  - industriale, buget – finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al oraşului, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi 

urbanism,  

         Având  în vedere prevederile art. 17 alin. (2) şi ale art. 16 alin. (3) lit. „f” din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, precum şi ale art. 76 alin. (2) litera 

„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare, 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, 

         În temeiul art. 45 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 în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” să voteze 

modificarea şi completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria 

de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: Primarului oraşului Miercurea Nirajului, 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 

              Novák Vilmos             Secretar 

                    Nagy Zsigmond 


