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HOTĂRÂREA NR. ____  

din 29 martie 2012 

privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiectul  
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

 

 
 

 Consiliul Judeţean Mureş,  

 Văzând Expunerea de motive nr.5.001/21.03.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională Implementare 
Proiecte,  
 Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest 

Mureş",  
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş, nr. 44, din 7 aprilie 2005, 

privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la formarea societăţii comerciale "COMPANIA 

AQUASERV" S.A. şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş, nr. 103, din 27 august 2009 privind stabilirea 
întinderii mandatului reprezentantului judeţului Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. 
COMPANIA AQUASERV S.A., 

 În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii comerciale COMPANIA AQUASERV 
S.A. Tîrgu Mureş, art. 15, alin (4), lit. “l”, 
 În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Contractul de asistenţă pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” între municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, S.C. Compania 

Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cuprins în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emőke, să 

semneze în numele şi pe seama judeţului Mureş, Contractul de asistenţă pentru proiectul „Extinderea şi 
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” între municipiul Tîrgu Mureş, judeţul 
Mureş, S.C. Compania Aquaserv S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, aprobat 

conform dispoziţiilor art.1. 
Art.3. Se mandatează domnul Suciu Călin, reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală 

a Acţionarilor societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A., să voteze în şedinţa extraordinară convocată 

pentru 2 aprilie 2012 în vederea aprobării contractului menţionat la art.1. 
 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu 

Mureş şi domnului Suciu Călin. 
 
 
 

                       PREŞEDINTE                                           Avizat pentru legalitate                   
                                                            SECRETAR  

                   Lokodi Edita Emőke 

                                                        Aurelian Paul Cosma  
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiectul 

„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

  
 
În scopul cofinanţării proiectului “Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Mureş”, cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, Axa prioritară 1 – Extinderea şi 
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată, Compania Aquaserv a negociat contractarea unui 
împrumut în valoare de 15.862.274,29 euro cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare. 
 
Acordarea împrumutului este condiţionată de către instituţia finanţatoare de încheierea unui 
Contract de asistenţă pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Mureş” între municipiul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, S.C. Compania Aquaserv S.A. şi 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prezentat în anexă. 
 
În baza acestui contract cele două autorităţi ale administraţiei publice locale se obligă să acţioneze 
în conformitate cu prevederile contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi 
apă uzată, ale contractului de finanţare. De asemenea, se obligă să depună toate diligenţele pentru 
implementarea proiectului şi să se abţină de la orice acţiune care ar putea avea efect negativ 
asupra realizării lucrărilor, să acorde împrumutatului toată asistenţa necesară şi sprijin în acţiunile 
sale. În condiţiile în care acest contract de asistenţă pentru proiect  va fi semnat împrumutul se va 
acorda fără garanţii financiare. 
 
Contractul de asistenţă va fi supus şi aprobării Adunării Generale a Acţionarilor societăţii 
comerciale Compania Aquaserv, prin urmare este necesară mandatarea reprezentantului judeţului 
Mureş în AGA în sensul aprobării contractului în şedinţa extraordinară convocată pentru 2 aprilie 
2012. 
 
Având în vedere cele arătate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Contractului de asistenţă pentru proiectul „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş”. 
 
 
 

Director, 
 

Valer BĂŢAGA 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu Călin Suciu 
 
Verificat: director Viorel IOSIB 

 
 
 


