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HOTĂRÂREA NR. 29 

Din 30 iunie 2014 

 

privind mandatul dat reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala  a         

A.D.I. ,,AQUA INVEST MURES” modificarea si completarea Regulamentului serviciului 

de alimentare cu apa si de canalizare in aria de operare a SC ,, Compania Aquaserv ,, SA, 

anexa la Contractul de Delegare nr.22/202.662/2010 

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 30 iunie 

2014, 

Urmare adresei comunicata de catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA 

INVEST MURES”, inregistrata la Primaria or. Ungheni sub nr. 3880 din 17.06.2014,  

Având în vedere expunerea de motive nr. 4076/24.06.2014, privind mandatul  dat 

reprezentantului autoritatii de a vota in Adunarea Generala a A.D.I. ,,AQUA INVEST MURES” 

modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in 

aria de operare a SC ,, Compania Aquaserv ,, SA, anexa la Contractul de Delegare 

nr.22/202.662/2010 si raportul de specialitate nr. 4077/24.06.2014 intocmit de compartimentul ,, 

Protectia Mediului si intretinere spatii verzi”, 

 Văzând proiectul de hotărâre propus de primarul oraşului Ungheni şi avizat favorabil de 

cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

Conform prevederilor art.17 alin.2 si ale art.16 alin.3 litera (f) din Statutul Asociatiei de 

Dezvoltare Intercomunitara ,, Aqua Invest Mures”, precum si ale art.76 alin.2 lit a) din 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare, 

In conformitate cu prevederile art.21 alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare 

Intercomunitara ,, Aqua Invest Mures”, 



 In temeiul dispozitiilor art. 45 alin.(2), lit.”d”,.si art.115 alin(1), lit.”b” din Legea 

nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se mandatează domnul Pătran Aurelian, reprezentant al orasului Ungheni in 

Adunarea Generala  a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, Aqua Invest Mures”, sa voteze 

modificarea si completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de canalizare in 

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

prezenta hotarare. 

     Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza dl. Pătran Aurelian, 

administrator public. 

           Art.3 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutiei Prefectului judetului Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- Compartimentului protecția mediului și întreținere spații verzi, 

- A.D.I. „Aqua Invest Mureș”, 

- D-lui Pătran Aurelian, administrator public, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 30 iunie 2014 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

         NYARADI  IOAN                                             SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 


