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HOTĂRÂREA NR. 7 

Din 10 februarie 2015 

                   

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală 

modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014 

 

 

 

Consiliul Local al oraşului Ungheni, întrunit în şedinţa ordinara din data de 10 februarie 

2015, 

           Urmare adresei comunicată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ,, AQUA 

INVEST MURES”, înregistrată la Primăria orașului. Ungheni sub nr. 413 din 23.01.2015, ”. 

          Având în vedere referatul de aprobare al primarului or. Ungheni nr. 707/05.02.2015, 

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

,,AQUA INVEST MURES” modificarea  Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014 și raportul de specialitate nr. 708      

/05.02.2015 întocmit de compartimentul ,, Protecția Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă, 

Prevenirea și Stingerea Incendiilor”, 

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

comisia de specialitate pentru agricultură, activități economico-financiare, amenajarea teritoriului 

și urbanism și comisia de specialitate juridică și de disciplină, protecția mediului și turism din 

cadrul Consiliului local Ungheni, 

 Conform Hotărâri Guvernului României nr. 742 din 2014 privind modificarea anexelor 

nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru și a 

statutului – cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile 

de utilități publice, 

         În conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) lit.h), art.20 alin.(3) și art. 32 din Statutul 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş” și ale Ordonanței Guvernului nr. 

26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 

246/2005, 



În temeiul art. 36, alin. (1) și (2), lit. „d” și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

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

 

HOTĂRĂȘTE 

 

          Art.1. Se mandatează domnul Pătran Aurelian, reprezentant al orașului Ungheni în 

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

voteze modificarea Statutului Asociației conform anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855 

din 2008 modificata prin Hotărârea Guvernului nr.742 din 2014 . 

         Art.2. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ”, dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama membrilor asociaţi, 

hotărârea Adunării Generale privind modificările aduse la Statutul Asociației, conform celor de 

mai sus.  

  Art. 3.  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului - județul Mures, 

- Primarului orasului Ungheni, judetul Mures, 

- A.D.I. „Aqua Invest Mureș”, 

                      -    Se afiseaza la sediul Primariei orașului Ungheni. 

 

  

Adoptata in Ungheni, la data de 10 februarie 2015 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                         CONTRASEMNEAZĂ 

       LIȚ ALEXANDRU                                          SECRETAR COVRIG DANIELA 

  

 ________________________                                  ________________________ 


