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HOTĂRÂREA NR. 30 

Din 30 iunie 2014 

 

 

privind aprobarea aderarii unei unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara ,,AQUA INVEST MURES” 

 

 

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. 4074/24.06.2014, privind aprobarea aderării 

unor unitati administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ” si raportul de specialitate nr. 4075/24-06.2014 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. 8, alin. (2), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice şi ale art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de 

alimentare cu apă şi canalizare,  

         Luand in considerare prevederile art.13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 

         In conformitate cu prevederile art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c” , din 

Legea nr. 215/2001,  

          În temeiul art. 45, alin. (2), lit. „d” și art. 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001, 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1. Se aprobă încuviintarea aderarii la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” a comunei Beica de Jos din judeţul Mures. 

         Art.2. Se mandatează domnul Pătran Aurelian reprezentant al orasului Ungheni în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să 

voteze conform Art.1. 

            Art.3. Se mandatează domnul Ciprian Dobre, Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” să semneze Actul Adiţional la Actul Constitutiv al 

Asociaţiei 

    Art.4 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului 

Ungheni. 

          Art.5  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”, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

 

Adoptată în Ungheni, la data de 30 iunie 2014 
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