HOTĂRÂREA NR.70
din 30 aprilie 2020
privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr. 10700 din 24.04.2020 a Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției dezvoltare regională,
implementare proiecte, raportul Serviciului juridic, precum și avizul comisiilor de
specialitate,
Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș
înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.9464/08.04.2020, privind modificarea
Actului constitutiv și al Statutului acesteia și Hotărârea nr.11 din 19.02.2020 a
Consiliului Local al Comunei Tăureni,
Cu respectarea prevederilor art.8 alin.(3) lit.”c” şi art.10 din Legea nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum şi ale art.10 alin.(2) și art.12 alin.(1) lit.”d” din Legea nr.241/2006
privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
Ținând cont de prevederile art.13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
„AQUA INVEST MUREŞ”,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”m” și
cele ale art.175, precum și cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare,
hotărăște:
Art.1. Se aprobă aderarea Comunei Tăureni din județul Mureș la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Péter Ferenc,
reprezentantul Judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze în sensul
dispozițiilor art.1 și să semneze actul adițional de modificare a Statutului Asociației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Comunei Tăureni, 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 sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 10700/24.04.2020
Dosar IX/B/1

Referat de aprobare
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativteritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), constituită în
data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în
patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, numără în prezent 95 de
membrii.
La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor de pe raza unităţilor administrativteritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea
investiţiilor aferente acestui serviciu.
Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,
competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului
acordat.
Comuna Tăureni din judeţul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie pe
următoarele considerente: unitatea administrativ-teritorială este inclusă în Lista
prioritară de investiții a Master Planului privind extinderea și reabilitarea infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Mureș.
Prin Hotărârea nr.11 din 19.02.2020, adoptată de Consiliul local al comunei Tăureni, s-a
aprobat aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Statutul Asociației, scopul declarat al acesteia
este de reglementare, înființare, organizare, finanțare, exploatare, monitorizare şi
gestionare în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în
comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate
înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
Conform art.13 din Statutul Asociației "Asociația poate accepta noi membri, cu acordul
tuturor asociaților şi cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii
membri sunt menționați în preambulul statutului."
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Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în
totalitate prevederile Statutului și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act
adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama
unității administrativ-teritoriale respective.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu
cele ale alin.(5) lit.”m” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre dezbatere și
aprobare acest proiect de hotărâre.

Preşedinte
Péter Ferenc
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Nr. 10738/24.04.2020
Dosar IX/B/1

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativteritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), constituită în
data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi
de canalizare, a exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în
patrimoniul public al unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor
proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, numără în prezent 95 de
membrii.
La baza constituirii Asociaţiei stă interesul locuitorilor de pe raza unităţilor administrativteritoriale membre, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi creşterea capacităţii de atragere a fondurilor pentru finanţarea
investiţiilor aferente acestui serviciu.
Asociaţia exercită, în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre,
competenţele şi prerogativele, drepturile şi obligaţiile acestora în temeiul mandatului
acordat.
Comuna Tăureni din judeţul Mureș a solicitat aderarea la această Asociaţie pe
următoarele considerente: unitatea administrativ-teritorială este inclusă în Lista
prioritară de investiții a Master Planului privind extinderea și reabilitarea infrastructurii
de apă și apă uzată în județul Mureș.
Prin Hotărârea nr.11 din 19.02.2020, adoptată de Consiliul local al comunei Tăureni, s-a
aprobat aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.
Potrivit prevederilor art.4 alin.(1) din Statutul Asociației, scopul declarat al acesteia
este de reglementare, înființare, organizare, finanțare, exploatare, monitorizare şi
gestionare în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pe raza de
competență a unităților administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în
comun a unor proiecte de investiții publice de interes zonal sau regional, destinate
înființării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilități publice
aferente Serviciului, pe baza strategiei de dezvoltare a Serviciului.
Conform art.13 din Statutul Asociației "Asociația poate accepta noi membri, cu acordul
tuturor asociaților şi cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii
membri sunt menționați în preambulul statutului."
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Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociației acceptă în
totalitate prevederile Statutului și deleagă gestiunea Serviciului operatorului prin act
adițional la contractul de delegare ce va fi semnat de Asociație în numele și pe seama
unității administrativ-teritoriale respective.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d”, coroborate cu
cele ale alin.(5) lit.”m” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, apreciem că sunt întrunite
condițiile legale pentru promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.

Director executiv
Băţaga Valer

Întocmit: Neag Nadina
Verificat: Suciu Călin, șef serviciu
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Nr. 10750/24.04.2020
Dosar nr. IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativteritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREŞ”

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 10700/24.04.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte nr.
10738/24.04.2020,
În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115/26.09.2019, am
procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în aplicarea căreia este
elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente activităţii
autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care am
întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art.8 alin.(3) lit.„c” şi art.10 din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările și completările
ulterioare, cele ale art.10 alin.(2) și art.12 alin.(1) lit.”d” din Legea nr.241/2006 privind
serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cele ale art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”m”
din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a fost constituită în scopul
gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, a exploatării în
comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităţilor
administrativ–teritoriale şi a realizării unor proiecte de investiţii publice de interes zonal
sau regional, numărând în prezent 95 de membri.
În baza Hotărârii Consiliul Local al Comunei Tăureni nr.11/19.02.2020, Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” solicită aprobarea aderării Comunei
Tăureni la Asociație, aceasta fiind inclusă în Lista prioritară de investiții a Master Planului
privind extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș.
În conformitate cu prevederile art.8 alin.(3) lit.„c” din Legea serviciilor comunitare de
utilităţi publice nr.51/2006, în exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin în sfera
serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale
asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în
legătură cu asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în scopul înfiinţării,
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organizării, gestionării şi exploatării în interes comun a unor servicii de utilităţi publice,
inclusiv pentru finanţarea şi realizarea obiectivelor de investiţii specifice sistemelor de
utilităţi publice.
Potrivit art.10 alin.(2) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi
canalizare, unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării,
organizării, finanţării, monitorizării şi gestionării în interes comun a serviciului de
alimentare cu apă şi de canalizare şi pentru înfiinţarea, modernizarea, dezvoltarea şi
exploatarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin
Legea nr.51/2006.
Conform prevederilor art.12. alin.(1) lit.”d” din Legea nr.241/2006, în exercitarea
atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale, adoptă hotărâri sau emit
dispoziţii, după caz, privitoare la asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale în
vederea gestionării în sistem regional a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare,
respectiv înfiinţării şi exploatării în comun a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare şi pentru realizarea investiţiilor în infrastructura aferentă acestora, inclusiv prin
accesarea fondurilor publice alocate programelor de investiţii aflate în derulare;
Potrivit art.13 din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
"Asociația poate accepta noi membri, cu acordul tuturor asociaților şi cu încheierea unui
act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul
statutului."
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice
județene, arătăm că potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” din OUG nr.57/2019
privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind gestionarea
serviciilor publice de interes judeţean, sens în care potrivit alin.(5) lit.”m” din același text
legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean asigură, potrivit competenţelor
sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes
judeţean privind serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean.
Menționăm că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.81-82
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 aprobarea
aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA INVEST MUREŞ”, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi
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: Lokodi Emőke/2 ex.
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu
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