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HOTĂRÂREA NR. 94 
din 25 iunie 2020 

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. 

 

 

Consiliul Județean Mureș,  

Văzând referatul de aprobare nr. 14593/05.06.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate nr.14605/05.06.2020 al Direcției dezvoltare regională, 

implementare proiecte, raportul de specialitate nr.14607/05.06.2020 al Serviciului juridic, 

precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Văzând Avizul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 

Publice nr.718477/16.01.2020,  

Având în vedere prevederile:  

- art.5 alin.(1) lit.”g" pct.1, alin.(2) lit.”j”, art.16 alin.(3) lit.”d”, art.17 alin.(1) lit.”c” şi ”d” 

și art.21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ,  

- art.17 pct.2 și art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, 

Având în vedere prevederile art.12 alin.(1) lit."i", coroborate cu cele ale art.35 alin.(8) din 

Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Cu respectarea procedurii reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”d” coroborate cu cele ale alin.(5) lit.”m”, 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 preţurile şi tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 

prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A., conform Anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează domnul Péter Ferenc, reprezentantul Judeţului Mureş pentru a vota în 

cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ, în 

sensul art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 

MUREŞ şi S.C. Compania Aquaserv S.A. 

  

PREŞEDINTE                                                                                                   Contrasemnează 
Péter Ferenc                                                                                             SECRETAR GENERAL                                                   

                                                                            Paul Cosma 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă 
și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
  

Prin adresa nr.43/17.02.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 

Mureș (ADI), ne informează că Operatorul SC Compania Aquaserv SA, a demarat 

procedura de ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de 

alimentare cu apă și canalizare – epurare, prestate în aria de operare. La aceasta, 

Consiliul Județean Mureș a formulat o solicitare de clarificare, răspunsul Operatorului 

fiind atașat prezentei.  

Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și 

epurare, au fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.9/28.01.2016. 

Ulterior, modificarea acestora s-a efectuat conform eșalonării din Politica tarifară (1 

iulie 2016), anexă la Contractul de delegare nr. 202662/22/2010 și în conformitate cu 

prevederile art.291 alin.(2) lit.”g din Codul fiscal, urmare modificării cotei TVA la 

serviciile de canalizare/epurare (1 ianuarie 2019). 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 stabilirea, 

ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi 

de canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice 

care se dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin.(2) - 

prin fonduri publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din 

fonduri nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale 

unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului 

încredinţat, prin hotărâri ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, 

în baza avizului de specialitate eliberat de ANRSC şi cu condiţia respectării cerințelor 

prevăzute de acest text legal. 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 

prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a ADI, cu mandatarea 

expresă și în prealabil a reprezentanților asociaților, acordată prin hotărâre a autorității 

deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.173 alin.(1) lit.”d” și alin.(5) 

lit.”m” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania 

Aquaserv SA. 

 

Președinte 

Péter Ferenc 

        Nr. 14593/05.06.2020 

           Dosar nr.IX/B/1  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 
canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA 
  

 

Prin adresa nr.43/17.02.2020, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 

(ADI), ne informează că Operatorul SC Compania Aquaserv SA (Operator), a demarat 

procedura de ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare 

cu apă și canalizare – epurare, prestate în aria de operare, fiind obținut Avizul 

nr.718477/16.01.2020 emis de ANRSC (atașat), în conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) 

din Legea nr.241/22.06.2006. La adresa sus amintită, Consiliul Județean Mureș a solicitat două 

clarificări, răspunsurile Operatorului fiind atașate prezentei (adresele nr.204923/17.03.2020 și 

nr.207731/19.05.2020).  

Ultimele prețuri și tarife aplicate serviciului de alimentare cu apă, canalizare și epurare, au 

fost aprobate de Consiliul Județean Mureș prin Hotărârea nr.9 din 28 ianuarie 2016. Ulterior, 

modificarea acestora s-a efectuat conform eșalonării din Politica tarifară (1 iulie 2016), anexă 

la Contractul de delegare nr.22/202662/2010 și în conformitate cu prevederile art.291, 

alin.(2), lit.g) din Codul fiscal, urmare modificării cotei TVA la serviciile de 

canalizare/epurare (1 ianuarie 2019). 

Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat în Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, în Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006 (art.35 

alin.(8)), republicată, cu modificările și completările ulterioare, în Ordinul președintelui 

Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 

(ANRSC) nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 

prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, respectiv în 

Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010 (art.36), cu modificările și completările 

ulterioare, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a ADI. 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 ”stabilirea, 

ajustarea sau modificarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și de 

canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se 

dezvoltă/extinde din alte surse de finanțare decât cele menționate la alin. (2) – prin fonduri 

publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat și/sau din fonduri 

nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților 

administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredințat, prin hotărâri 

ale adunărilor generale ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de 

A.N.R.S.C. și cu condiția respectării următoarelor cerințe:   

   a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanta stabiliți 

de autoritățile administrației publice locale și precizați în hotărârea de dare în administrare 

ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;   

    

Nr. 14605/05.06.2020 

   Dosar  
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   b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul 

furnizat/prestat și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de pârțile 

contractante;   

   c) asigurarea exploatării, întreținerii și administrării eficiente a infrastructurii aferente 

serviciului și a bunurilor aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-

teritoriale.”    

În conformitate cu prevederile art.17 pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 

nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile autorității 

delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare, conform prevederilor contractuale.  

De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din același Contract de delegare, reglementează 

mecanismul de tarifare astfel, ”(…)  În prima jumătate a fiecărui an, prin actualizarea 

planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife 

suplimentare. În cazul în care aceste creșteri de tarife suplimentare sunt necesare, 

Operatorul va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unități 

Administrativ Teritoriale, prin intermediul Asociației. Tarifele vor include toate costurile 

ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării gestiunii. 

Operatorul are obligația de a prezenta Autorității Delegante metodologia de calcul a 

tarifelor de apă și canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligația 

ca în termen de 15 zile de la depunerea documentației de către Operator să aprobe noile 

tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecțiuni la modalitatea de calcul către 

Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat 

se va considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 

prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a Asociației, prin hotărâre 

luată cu votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în 

prealabil, prin hotărâre a autorități deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. În 

raport de aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului Mureș 

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș să voteze 

preturile și tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. 

Prețul propus pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tariful pentru 

canalizare – epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare, s-a determinat pe 

baza influențelor primite în costuri până la nivelul lunii ianuarie 2020, rezultând o ajustare a 

prețurilor cu 7,43% la apă și 6,40% la canalizare – epurare. 

Evoluția prețurilor și tarifelor este prezentată în Anexa 1 la prezenta.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și 

de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA. 

Director, 
Valer Bățaga 

 
 
 
 
 
Întocmit: Gyarmati Iuliana 
Verificat: Suciu Călin, Șef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania 

Aquaserv SA 

 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu Referatul 

de aprobare nr.14593/05.06.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul de specialitate al 

Direcției Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte nr.14605/05.06.2020,  

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.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș,  art.17 pct.2 și art.36 (Dispoziții 

generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de 

canalizare nr.202662/22/05.03.2010, art.12 alin.(1) lit.”i” şi art.35 alin.(8) 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.  

În scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, a exploatării 

în comun a rețelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al unităților 

administrativ-teritoriale, precum și realizării unor proiecte de investiții publice de interes 

zonal sau regional, s-a constituit Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș 

(ADI). 

Pentru realizarea scopului și obiectivele Asociației, între aceasta în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv Județul Mureș și operatorul regional SC 

Compania Aquaserv SA, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010. 

Mecanismul privind modificarea prețurilor și tarifelor este stipulat atât în Legea serviciilor 

comunitare de utilități publice nr.51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006, și Ordinul președintelui Autorității Naționale 

de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) nr.65/2007 privind 

                 Nr. 14607/05.06.2020 

                 Dosar nr. IX/B/1 
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aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru 

serviciile publice de alimentare cu apă de canalizare, cât și în art.36 din Contractul de 

delegare nr.202662/22/05.03.2010, cu modificările și completările ulterioare, aprobat de 

fiecare autoritate a administrației publice locale componentă a ADI. 

Potrivit art.12 alin.(1) lit.”i” din Legea nr.241/2006, în exercitarea atribuţiilor ce le revin 

autorităţile administraţiei publice locale, adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, 

privitoare la aprobarea prețurilor și tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, cu respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a 

prețurilor/tarifelor în vigoare elaborată de ANRSC, în cazul în care finanțarea proiectelor de 

investiții în infrastructura de apă se realizează prin fonduri publice acordate de la bugetul local 

și/sau din alte surse decât cele de la bugetul de stat și/sau din fonduri nerambursabile. 

În conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006 ”stabilirea, 

ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă şi de 

canalizare care se furnizează/prestează prin intermediul unei infrastructuri publice care se 

dezvoltă/extinde din alte surse de finanţare decât cele menţionate la alin. (2) – prin fonduri 

publice asigurate, integral sau în parte, de la bugetul de stat şi/sau din fonduri 

nerambursabile, se aprobă prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor 

administrativ-teritoriale sau, după caz, cu respectarea mandatului încredinţat, prin hotărâri 

ale adunărilor generale ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate 

serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, în baza avizului de specialitate eliberat de 

A.N.R.S.C. şi cu condiţia respectării următoarelor cerinţe:   

   a) asigurarea furnizării/prestării serviciului la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi 

de autorităţile administraţiei publice locale şi precizaţi în hotărârea de dare în administrare 

ori în contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz;   

   b) realizarea, pe perioada angajată, a unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul 

furnizat/prestat şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile 

contractante;   

   c) asigurarea exploatării, întreţinerii şi administrării eficiente a infrastructurii aferente 

serviciului şi a bunurilor aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-

teritoriale.”    

În conformitate cu prevederile art.17 pct.2 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare 

nr.202662/22/05.03.2010, aprobat prin HCJM nr.9/2009, una dintre obligațiile autorității 

delegante este să aprobe tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare, conform prevederilor contractuale.  

De asemenea, art.36 (Dispoziții generale) din Contractul de delegare nr.202662/22/05.03.2010,  

reglementează mecanismul de tarifare. Astfel, ”(…)  În prima jumătate a fiecărui an, prin 

actualizarea planului de afaceri al operatorului, se va estima necesitatea de ajustări de tarife 

suplimentare. În cazul în care aceste creşteri de tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul 

va pregăti un studiu în acest sens, care va fi supus aprobării fiecărei Unităţi Administrativ 

Teritoriale, prin intermediul Asociaţiei. 

Tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării delegării 

gestiunii. 

Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a tarifelor 

de apă şi canalizare înaintea fiecărei majorări. Autoritatea Delegantă are obligaţia ca în 

termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei de către Operator să aprobe noile tarife 

propuse sau să prezinte eventualele obiecţiuni la modalitatea de calcul către Operator. În 
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cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat se va 

considera că aceasta a acceptat noile tarife.” 

În sensul dispozițiilor legale și contractuale mai sus menționate, prin adresa nr.43/17.02.2020, 

ADI ne informează, că operatorul SC Compania Aquaserv SA a demarat procedura de 

ajustare/modificare a prețurilor și tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă și 

canalizare – epurare, prestate în aria de operare, fiind obținut Avizul nr.718477/16.01.2020 

emis de ANRSC, în conformitate cu prevederile art.35 alin.(8) din Legea nr.241/22.06.2006. 

Potrivit prevederilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul ADI, aprobarea 

prețurilor și tarifelor se realizează de către Adunarea Generală a Asociației, prin hotărâre luată 

cu votul reprezentanților asociaților, în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, 

prin hotărâre a autorități deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. În raport de 

aceste prevederi statutare se impune mandatarea reprezentatului Județului Mureș în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș să voteze preţurile şi 

tarifele la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 

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.  

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.80-

82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din Legea nr.24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Având în vedere caracterul normativ al proiectului de act administrativ, pentru asigurarea 

transparenței decizionale reglementate de Legea nr.52/2003, se impune publicarea acestuia pe 

pagina de internet a Consiliului Județean Mureș și afișarea la sediul instituției din Târgu Mureș, 

Piața Victoriei nr.1. 

În acest sens, dispozițiile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, impun ca la 

publicarea anunțului, autoritatea administrației publice să stabilească o perioadă de cel puțin 

10 zile calendaristice în cazul proiectelor de acte normative pentru a primi în scris propuneri, 

sugestii sau opinii. 

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de 

Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, îndeplinește condițiile legale  pentru a fi supus 

procedurii stabilite prin Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
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NOTĂ 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile 

publice de alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional SC 

Compania Aquaserv SA 

 

Proiectul de act administrativ are caracter normativ, respectiv cuprinde prevederi cu 

aplicabilitate repetată și se adresează unui număr nedeterminat de subiecte de drept, 

fiind inițiat în aplicarea dispozițiilor art.16 alin.(3) lit.”d” și art.21 alin.(1) din Statutul 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș, ale art.17 pct.2 și art.36 

(Dispoziții generale) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, ale art.12 alin.(1) lit.”i” şi 

art.35 alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi 

canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Ca atare, în ceea ce privește procedura de elaborare și aprobare, se impunea 

respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată. 

Conform dispozițiilor art.7 alin.(2) din Legea nr.52/2003, în cadrul procedurilor de 

elaborare a proiectelor de acte normative, autoritatea administraţiei publice avea 

obligaţia de a publica proiectul hotărârii cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adoptării, 

prin mijloacele prevăzute la alin.(1) al textului legal mai sus invocat, respectiv prin 

publicare pe pagina proprie de internet, atunci când există sau, în lipsa acesteia, prin 

afișare în locuri vizibile la sediul său. 

Astfel, proiectul de act administrativ a fost publicat pe pagina de internet a autorității 

publice județene, conform Anunțului înregistrat sub nr. 14589/5.06.2020, demers în 

urma căruia nu s-au primit propuneri, sugestii sau opinii cu privire la acesta, astfel cum 

se prevede la art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de 

canalizare prestate de Operatorul Regional SC Compania Aquaserv SA, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile 

art.136 alin.(4) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
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