HOTĂRÂREA NR.74
din 26 mai 2022
privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești

Consiliul Județean Mureș,
Văzând referatul de aprobare nr.13654/20.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare
proiecte, raportul Serviciului juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREŞ privind aprobarea retragerii din Asociație a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești,
Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin.(2) lit.„j” și ale art.21 alin.(1) din
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„d”, coroborate cu cele ale alin.(5) lit.„m”,
precum și 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 retragerea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești.
Art. 2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Péter Ferenc,
reprezentantul Județului Mureș în Adunarea Generală a Asociației, pentru a vota în
cadrul Adunării în sensul celor menționate la art.1 şi a semna Actul adițional la Statutul
Asociației.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești, precum și
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ, care răspunde de
aducerea sa la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 13654/20.05.2022
Dosar

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.11590/05.05.2022, Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ (Asociație) comunică membrilor săi
solicitarea de retragere din Asociație a trei membri, respectiv comunele Deda, Gurghiu și
Ibănești.
Solicitarea a fost efectuată urmare a deciziei de retragere din Asociație a celor trei unități
administrativ teritoriale.
Asociația constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a rețelelor de
alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul public al unităților administrativ
teritoriale, numără în prezent 93 de membri.
Conform prevederilor art.12 din Statutul Asociației, calitatea de asociat încetează în cazul
retragerii sau excluderii din Asociație, și nu poate avea loc decât în situația în care asociatul
respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare dintre asociați
dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din Asociație, acest asociat va
notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va
convoca Adunarea Generală a Asociației (AGA) în cel mult 30 de zile de la data primirii unei
astfel de notificări.
Această intenție a fost comunicată Președintelui Asociației și a fost dezbătută în cadrul
ședinței AGA din data de 20 aprilie 2022.
Una dintre atribuțiile Adunării Generale a Asociației, potrivit art.16 alin.(1), lit.„j” din
Statutul Asociației este aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a retragerii
și excluderii unor membri din cadrul acesteia, hotărârile adunării generale a Asociației
putând fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației în baza unui
mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este.
Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind
aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a
comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc
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Nr. 13706/20.05.2022
Dosar

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș cu nr.11590/05.05.2022, Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ (Asociație) comunică membrilor săi
solicitarea de retragere din Asociație a trei membri, respectiv comunele Deda, Gurghiu
și Ibănești.
Solicitarea a fost efectuată urmare a deciziei de retragere din Asociație a celor trei
unități administrativ teritoriale, transpuse în:
1.
2.
3.

Hotărârea Consiliului local Deda nr.62/03.11.2021
Hotărârea Consiliului localGurghiunr.59/21.10.2021
Hotărârea Consiliului local Ibănești nr.46/31.08.2011,

Asociația constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a rețelelor
de alimentare cu apă și canalizare aflate în patrimoniul public al unităților administrativ
teritoriale, numără în prezent 93 de membri.
Conform prevederilor art.12 din Statutul Asociației, calitatea de asociat înceteazăîn
cazul retragerii sau excluderii din Asociație, și nu poate avea loc decât în situația în
care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de delegare. Dacă oricare
dintre asociațidorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, din
Asociație, acest asociat va notifica președinteluiAsociațieișicelorlalțiasociațiintenția sa.
PreședinteleAsociației va convoca Adunarea Generală a Asociației(AGA) în cel mult 30
de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
Această intenție a fost comunicată Președintelui Asociației și a fost dezbătută în cadrul
ședinței AGA dindata de 20 aprilie 2022.
Conform prevederiloralineatului (5) din același articol:
”(5) Orice asociat care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească:
a) sumele corespunzătoare rambursării de către operator a împrumuturilor
contractate pentru finanțarea dezvoltării (modernizare, reabilitare, bunuri noi,
indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri) infrastructurii aferente Serviciului
respectivului asociat, de care a beneficiat în perioada în care a fost membru al
Asociației, plus cheltuielile aferente acestor împrumuturi;
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b) sumele corespunzătoare investițiilor de care a beneficiat în perioada în care a fost
membru al Asociației, altele decât cele prevăzute la lit. a);
c) sumele prevăzute ca despăgubiri în contractul de delegare.”
Având în vedere că de la data aderării acestor unități administrativ teritoriale la
Asociație și până la data prezentei, acestea nu au beneficiat de investiții, prevederile
alineatului de mai sus nu se aplică.
Una dintre atribuțiile Adunării Generale a Asociației,potrivit art.16, alin.(2), lit.„j)”din
Statutul Asociației este aprobarea primirii de noi membri în Asociație, precum și a
retragerii și excluderii unor membri din cadrul acesteia, hotărârile adunării generale a
Asociației putând fi votate de reprezentanțiiasociaților în Adunarea Generală a
Asociației în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a
autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.
Având în vedere cele de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor
Deda, Gurghiu și Ibănești, poate fi supus spre dezbatere și aprobare.

Șef serviciu
Călin Suciu

Întocmit: Gyarmati Iuliana
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Nr. 13717/20.05.2022
Dosar nr. IX/B/1

Văzut,
Director executiv
Genica Nemeș

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu
Referatul de aprobare nr. 13654/20.05.2022 și în considerarea celor reținute în Raportul
de specialitate al Direcției dezvoltare regională, implementare proiecte nr.
13706/20.05.2022,
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:
În adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.12, art.16 alin.(2) lit.„j”
și art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREŞ, 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 93 de membri.
În considerarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Deda nr.62/03.11.2021, a Consiliului
Local al Comunei Gurghiu nr.59/21.10.2021 și a Consiliului Local al Comunei Ibănești
nr.46/31.08.2011, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ solicită
aprobarea retragerii din Asociație a unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate.
În conformitate cu prevederile art.12 din Statutului Asociației, calitatea de asociat
încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, iar retragerea nu poate avea loc
decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din contractul de
delegare. În situația în care un asociat dorește să se retragă din contractul de delegare și,
respectiv, din Asociație, acesta este obligat să notifice președintelui Asociației și celorlalți
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asociați intenția sa. Președintele convoacă Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30
de zile de la data primirii unei astfel de notificări.
Cele trei unități administrativ-teritoriale au comunicat Președintelui Asociației intenția lor
de retragere, cererea lor fiind dezbătută în cadrul ședinței Adunării Generale a Asociației
din data de 20.04.2022.
Potrivit prevederilor art.16 alin.(2) lit.„j” din Statut, retragerea și excluderea unor
membri din Asociație se aprobă de către Adunarea Generală a Asociației.
În conformitate cu prevederile art.21 alin.(1) din Statut, hotărârile Adunării Generale a
Asociației luate în exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit.„j”, pot fi votate
de reprezentanții asociaților în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin
hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. În acest sens, se
impune mandatarea Președintelui Consiliului Județean Mureș, reprezentantul Județului
Mureș în Adunarea Generală a Asociației a Asociației, să voteze aprobarea retragerii celor
trei unități administrativ-teritoriale din asociație.
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, la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere prevederile
art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea
retragerii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a comunelor
Deda, Gurghiu și Ibănești, 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.

ȘEF SERVICIU
Adriana Farkas

Întocmit: Lokodi Emőke/2 ex.
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