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HOTĂRÂREA NR. 38 

Din 30 iunie 2015 

 

privind aprobarea Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, 

precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță 

cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit 

                   

 

 

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

2015, 

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

INVEST MURES”, înregistrată la Primăria orașului. Ungheni sub nr.2505 din 27.04.2015, ”. 

          Studiind referatul de aprobare al primarului or. Ungheni nr. 3163/29.05.2015, privind 

aprobarea Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul Delegare, precum și Politica 

Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 

la Contractul de Credit și raportul de specialitate nr. 3164/29.05.2015 întocmit de 

compartimentul ,, Protecția Civilă, Securitate, Sănătate în Muncă, Prevenirea și Stingerea 

Incendiilor”, 

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

cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Ungheni, 

 Având în vedere prevederile : 

 -  art.5, alin (1), lit. „g” pct.1) și art.17, alin.(1) și (2) lit. „c” şi „d” din Statutul Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”,  

 -  art.61, Dispoziții generale din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare,  

 - art.8 din Legea nr.51/2006 privind serviciile publice comunitare de utilități publice, 

 -   art.10 din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, 



     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d” şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

        Art.1. Se aprobă Actul Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, 

precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu 

Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit. 

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

Invest Mureş” dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama Oraşului Ungheni hotărârea 

AGA și Actul Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi de canalizare nr. 22/202.662/05.03.2010, aprobat conform dispoziţiilor articolului 1. 

      Art.3. Se mandatează domnul Patran Aurelian reprezentantul Oraşului Ungheni pentru a 

vota în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest 

Mureş”, în sensul dispoziţiilor art.1  din prezenta hotărâre. 

         Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dlui primar Prodan Victor şi dlui Patran 

Aurelian care răspund de aducerea sa la îndeplinire.     

 

 

Adoptata in Ungheni, la data de 30 iunie 2015 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                   CONTRASEMNEAZĂ 

MOLDOVAN CRINIȘOARA                                  SECRETAR COVRIG DANIELA 

  ________________________                                  ________________________ 

 


