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HOTĂRÂREA NR. 43 

din 27 iulie 2015 

 
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  şi în consecinţă 

aprobarea noului Regulament al serviciului   

 

 

      Având  în vedere prevederile art.5 alin.(2), lit. „l”, art.16 alin.(3) lit. „f”, art.17 alin.(1), lit 

„d” și art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş”, 

precum şi ale art.76 alin.(2), lit.„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare 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,  

       Potrivit prevederilor art. 6 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare şi ale Ordinului nr.88/2007 pentru aprobarea regulamentului-cadru al serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare, 

       Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind modificarea și completarea 

Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C „Compania 

Aquaserv” S.A, din adresa nr. 208.678/09.06.2015,    

       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 şi în consecinţă aprobarea noului Regulament al 

serviciului, actualizat conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

      Art.2. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA 

INVEST MUREŞ”, dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama membrilor asociați, 
hotărârea AGA şi Actul Adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, aprobat conform dispoziţiilor articolului 1. 

     Art.3. 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 

         Biró József Attila                                 Secretar  

                                    Szentgyörgyi Ildikó 
 



 
 
 

 

Expunere de motive 

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

„AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea și completarea Regulamentului serviciului de 

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

consecință aprobarea noului Regulament al serviciului 

 

        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”.  

        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 și de canalizare. 

         Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, 

exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. 

      Prin proiectul major de investiții „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Mureş”, se realizează modernizarea parcului de contoare prin achiziționarea a 40.000 de 

contoare cu citire la distanță, în municipiile și orașele din aria de operare a companiei.  

 În acest sens, se impune modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare în aria de operare a S.C. „Compania Aquaserv” S.A Tîrgu Mureș, prin completarea 

acestuia, după cum urmează: 

         1. Cu privire la contorul de branșament cu citire la distanță: 

       - Se introduce definiția, conform art.2 ca pct.2.16¹, 

       - Se introduc obligațiile utilizatorului, conform art.180, lit.m¹, în sensul asigurării integrității 
acestui contor, în caz de deteriorare din vina acestuia fiind obligat la plata unei despăgubiri, 

       - Se actualizează capitolul XIII – Contravenții și sancțiuni, prin introducerea la art.212/A: 

 a. lit.b, aplicarea amenzii de 500 la 1.000 lei pentru nerespectarea de către utilizatori a 

termenelor de achitare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate, obligație prevăzută la art.180, lit. 

„n”, 

 b. lit.c, aplicarea amenzii de 5.000 la 10.000 lei, pentru orice intervenție neautorizată a 

utilizatorului asupra elementelor componente ale sistemului public de alimentare cu apă și 

canalizare, respectiv pentru obligațiile prevăzute la art.180, lit. „m”și lit.m¹.  

          2. Corelarea textelor unor articole, între prevederile Regulamentului serviciului și prevederile 

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

persoanele fizice și juridice, în aria de operare a S.C.„Compania Aquaserv” S.A., respectiv art.177, 

lit. „f” și „o”  și art.180, lit. „f” din Regulament corelat cu articolele 5, alin.(2) și (6), respectiv art.7, 

alin.(4 ) din Contract.  

Modificările propuse sunt prezentate în anexa la prezenta.   

În conformitate cu art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei, pentru a vota în adunarea generală 

modificarea și completarea Regulamentului Serviciului, reprezentantul asociatului trebuie să aibă un 

mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a deliberativului autorității publice. 

         Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

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

de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, și în consecință aprobarea noului Regulament al 

serviciului, actualizat cu aceste modificări, potrivit anexei 2 la prezenta. 

 

                   Primar 

                       Tóth Sándor  
 

  

 


