HOTĂRÂREA NR.108
din 29 august 2019
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 21081/20.08.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare regională și implementare
proiecte, raportul de specialitate al Serviciului juridic, precum și avizele comisiilor de
specialitate,
Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST
MUREȘ” nr.280/07.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș nr.
20002/07.08.2019, privind modificarea Actului constitutiv și al Statutului acesteia,
În considerarea prevederilor art.16 alin.(2), lit. h) și k), ale art.21 alin.(1) și ale art.32
din Statutul Asociației de Dezvoltare intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și
completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. d), coroborate cu cele ale alin.(5), lit. m),
precum și cu cele ale art.182, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 privind Codul administrativ,

hotărăște:
Art.1. Alin. 1, Cap.VII, Administrarea Asociației din Actul constitutiv al Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” se modifică și va avea următorul
cuprins:
”Consiliul director este organul executiv de conducere al asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării
generale a asociaţiei. Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând
principiul reprezentării prin rotaţie.”
Art.2. Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA
INVEST MUREȘ” se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din
președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o
perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.
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Art.3. Art.11 lit. b) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST
MUREȘ” se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) sa plătească cotizația anuală, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor
al unității administrativ - teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale.
Pentru UAT județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor
al UAT-urilor din județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va
efectua în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului
aferent.”
Art.4. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc,
reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze aprobarea
modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației în sensul dispozițiilor articolului
1 și să semneze actul adițional de modificare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare
proiecte și Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Mureș, respectiv
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREŞ”, care vor răspunde de
aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 21081/20. 08.2019
Dosar IB/2

Referat de aprobare
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), a fost
constituită în data de 07.04.2008, în scopul promovării și realizării în comun a
investițiilor în infrastructura aferentă serviciilor de apă – canalizare.
Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale
nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.246/2005 și a Hotărârii Guvernului nr.855/2008, care a aprobat actul constitutiv și
statutul – cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii
serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare
a gestiunii.
Conform prevederilor capitolului VII. Primele organe de conducere, administrare şi
control din Actul constitutiv respectiv art.22. din Statutul Asociației, Administrarea
Asociației este asigurată de Consiliul director, organ executiv de conducere, format
din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de adunarea generală, pe o
perioadă de 4 ani.
Urmare emiterii ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.91,
alin.(6) Consiliul director este format din președintele asociației de dezvoltare
intercomunitară şi încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării
generale a asociației, prin statut, asociații putând să prevadă şi un număr mai mare
de membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv
președintele, să fie impar.
Conform prevederilor art. 605 din aceeași ordonanță de urgență, ”În aplicarea
prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această
dată au obligația de a revizui statutele şi actele lor constitutive.”
În sensul acestor prevederi, Asociația a solicitat revizuirea Statutului Asociației.
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Propunerea Asociației de modificare a Statutului, constă în reglementarea modului de
stabilire a cotizației anuale aferenta Județului Mureș la valoarea de 0,80 lei pe fiecare
locuitor al UAT-urilor membre, care este deservit de infrastructura de apa-canal,
aflata in domeniul public al județului.
In acest sens, conținutul art. 11, lit.b) din Statut, va fi modificat de la forma actuala
care stabilește că asociații au obligația plății unei cotizații anuale în valoare de 0,80
lei pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale (UAT) membru, conform
datelor statistice oficiale, iar cotizația Județului Mureș este stabilită la valoarea fixă
de 50.000 lei, si va deveni :
„ Art. 11
Asociații au următoarele obligații :
b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor
al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru
UAT Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,80 lei pentru fiecare locuitor al UATurilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua
în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.182 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supun dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.

Președinte
Péter Ferenc
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Nr. 21120/21.08.2019
Dosar VI D/1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), a fost
constituită în data de 07.04.2008, în scopul promovării și realizării în comun a
investițiilor în infrastructura aferentă serviciilor de apă – canalizare.
Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale
nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor
comunitare de utilități publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare,
ale Legii serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu
modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr.246/2005 și a Hotărârii Guvernului nr.855/2008, care a aprobat actul constitutiv și
statutul – cadru al asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate
serviciile de utilități publice ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii
serviciului către un operator regional prin atribuirea directă a contractului de delegare
a gestiunii.
Conform prevederilor capitolului VII. Primele organe de conducere, administrare şi
control din Actul constitutiv respectiv art.22. din Statutul Asociației, Administrarea
Asociației este asigurată de Consiliul director, organ executiv de conducere, format
din președintele Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de adunarea generală, pe o
perioadă de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând
principiul reprezentării prin rotație.
Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.
Urmare emiterii ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.91,
alin.(6) ”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de
dezvoltare intercomunitară şi este format din președintele asociației de dezvoltare
intercomunitară şi încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării
generale a asociației. Prin statut, asociații pot să prevadă şi un număr mai mare de
membri, cu condiția ca numărul total de membri în consiliul director, inclusiv
președintele, să fie impar.”
Conform prevederilor art. 605 din aceeași ordonanță de urgență, ”În aplicarea
prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această
dată au obligația de a revizui statutele şi actele lor constitutive.”
În sensul acestor prevederi, Asociația a solicitat revizuirea Statutului Asociației.
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În altă ordine de idei, conform prevederilor art.11, lit.b) din Statutul Asociației
aprobat în anul 2008, asociații au obligația plății unei cotizații anuale în valoare de
0,80 lei pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale (UAT) membru,
conform datelor statistice oficiale. Pentru anul 2008, cotizația Județului Mureș a fost
stabilită la valoarea fixă de 50.000 lei.
În anul 2009, pe fundalul crizei financiare, Adunarea Generală a Asociației a aprobat
prin Hotărârea nr.12/09.06.2009 pentru o perioadă determinată de timp, reducerea
cotizației anuale a membrilor Asociației de la 0,80 lei pe locuitor la 0,75 lei pe
locuitor, cotizația anuală a Județului Mureș rămânând neschimbată - 50.000 lei.
Consiliul Județean Mureș a aprobat această modificare prin Hotărârea
nr.73/25.06.2009. Până în anul 2016, această prevedere nu a fost modificată.
În anul 2016, prin Hotărârea nr.7/16.02.2016, Adunarea Generală a Asociaților a
aprobat revenirea la cotizația de 0,80 lei pe locuitor, nefăcându-se referire explicita
la modul de stabilirea a cotizației pentru Județul Mureș.
Facem precizarea că, de la data constituirii Asociației și până în anul 2017, Județul
Mureș a plătit cotizația anuală în valoare de 50.000 lei, în baza solicitărilor scrise ale
Asociației.
Prin adresa nr.280/07.08.2019, înregistrată la Consiliul Județean Mureș
nr.20002/07.08.2019, Asociația propune pe lângă modificarea prevederilor statutare
legate de componența Consiliului Director, și modificarea Statutului, în sensul
reglementării modului de stabilire a cotizației anuale aferenta Județului Mureș la
valoarea de 0,80 lei pe fiecare locuitor al UAT-urilor membre, care este deservit de
infrastructura de apa-canal, aflata in domeniul public al județului.
In acest sens, conținutul art. 11, lit.b) din Statut, va fi modificat de la forma actuala
care stabilește ca asociații au obligația plății unei cotizații anuale în valoare de 0,80
lei pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale (UAT) membru, conform
datelor statistice oficiale, iar cotizația Județului Mureș este stabilită la valoarea fixă
de 50.000 lei, si va deveni :
„ Art. 11
Asociații au următoarele obligații :
b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare
locuitor al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice
oficiale. Pentru UAT Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,80 lei pentru
fiecare locuitor al UAT-urilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata
cotizației anuale se va efectua în doua tranșe egale, cu scadența în prima zi din luna
a doua a semestrului aferent”.
Modificările solicitate sunt redate în anexa la prezenta.
Din perspectiva celor mai sus arătate, considerăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ
poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
Director
Valer Băţaga
Întocmit: Gyarmati Iuliana
Verificat: Șef serviciu Călin Suciu
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Anexă la Raportul de specialitate nr. 21120/21.08.2019
Prevederi actuale

Propuneri de modificare

Act
constitutiv, Consiliul director este organul executiv de
Cap.VII, Administrarea conducere al Asociaţiei, format din preşedintele
Asociației
Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de
adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani.
Componenţa consiliului director va asigura cât mai
bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a
tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.

Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei
de dezvoltare intercomunitară şi este format din preşedintele
asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi încă cel puţin 4
membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei.
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor
Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

Statut, art.22, alin.(1)

(1) Consiliul director este organul executiv de
conducere al Asociației, format din președintele
Asociației şi încă 2 (doi) membri, numiți de
adunarea generală, pe o perioada de 4 ani.
Componenţa consiliului director va asigura cât mai
bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a
tuturor
asociaților,
utilizând
principiul
reprezentării prin rotație.

(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al
Asociației, format din președintele Asociației şi încă 4 (patru)
membri, numiți de adunarea generală, pe o perioada de 4 ani.
Componența consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților,
utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.

Statut, art.11, lit.b)

Art. 11 Asociații au următoarele obligații:
b) să plătească cotizația anuală, în valoare
de 0,8 RON stabilit pentru fiecare locuitor al
unității administrativ teritoriale membru, conform
datelor statistice oficiale. Pentru anul 2008,
cotizația este cea prevăzută în tabelul de mai jos.
Plata cotizaţiei anuale se va efectua în doua
tranşe egale, cu scadenţa în prima zi din luna a
doua a semestrului aferent.”

b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită
pentru fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale
membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT Județul
Mures, valoarea cotizației va fi de 0,80 lei pentru fiecare locuitor
al UAT-urilor din Județul Mureș, membre ale asociației. Plata
cotizației anuale se va efectua în doua tranșe egale, cu scadența
în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”

3/3

Nr. 21274 / 22.08.2019
Dosar nr. VI/D/1

RAPORT
La proiectul de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREȘ”

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.21081/20.08.2019 şi raportul de specialitate al
Compartimentului patrimoniu, servicii publice,
În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și
funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017,
am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Prin Hotărârea nr.130/29.11.2017 Consiliul Județean Mureș a aprobat participarea
Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară "AQUA INVEST MUREŞ". De asemenea prin același act administrativ s-a
aprobat conținutul Actului constitutiv şi a Statutului Asociației.
Prin adresa nr.280/07.08.2019, Asociația solicită Consiliului Județean Mureș aprobarea
modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației. Această modificare se referă la
compunerea consiliului director determinată de intrarea în vigoare a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. Totodată modificare
privește și reglementarea modului de stabilire a cotizației anuale aferente Județului
Mureș.
În conformitate cu prevederile art.20 alin.(3) din Statut, pentru a fi valabile, hotărârile
adunării generale a Asociației privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului,
precum și a cotizației anuale se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi
cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi.
În sensul acestor dispoziții, este necesară și justificată mandatarea Președintelui
Consiliului Județean Mureș - reprezentantul Județului Mureș în Adunarea Generală a
Asociaților, să voteze modificarea actului constitutiv și a statutului în sensul solicitat de
asociație, respectiv să îndeplinească toate procedurile legale care decurg din aceasta în
vederea înscrierii menţiunilor modificatoare în Registrul special al asociaţiilor şi
fundaţiilor la grefa Judecătoriei Târgu Mureş.
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În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice
judeţene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin. (1) lit. „d” și ale alin.(5) lit.„m”
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii
privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean.
Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor
art.80-82 coroborate cu cele ale art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările
ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind
modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA INVEST MUREȘ”, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și
aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş ulterior avizării de către comisiile de
specialitate nominalizate în condițiile art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex.
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