
        

                     ROMÂNIA  
               JUDEŢUL MUREŞ                                                                                PROIECT 

            CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

HOTĂRÂREA NR. ______  
din  ____ aprilie 2012 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 2012 privind 
stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către 

S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr. 7268/19.04.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională 
Implementare Proiecte, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  
          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 

2012,  
În conformitate cu prevederile Actului constitutiv al societăţii comerciale COMPANIA 

AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş, art. 15, alin (4), lit. “l”,  

Având în vedere prevederile Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua 
Invest Mureş",  

În temeiul prevederilor art. 91, alin. (2), lit. “d” şi ale art. 97, alin.1 din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 
ulterioare, 

hotărăşte: 

Art. 1. Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 2012 privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în 
cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş”, se modifică şi se înlocuieşte cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  
Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică, societăţii comerciale Compania Aquaserv S.A. Tîrgu 
Mureş.  

 
 
PREŞEDINTE 

     Lokodi Edita Emőke                                             Vizat pentru legalitate,  
                                                                                                 SECRETAR 
                                                                                          Cosma Aurelian Paul  
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 ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ               APROB 
CONSILIUL JUDEŢEAN         p.PREŞEDINTE, 
Direcţia Dezvoltare Regională,          Szabó Árpád    

Implementare Proiecte                VICEPREŞEDINTE       
Nr. 7268/ 19.04.2012 

 

 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 2012 privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către 

S.C. Compania Aquaserv S.A., în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

 
 

În data de 29 martie 2012, a fost aprobată Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.39 privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania 

Aquaserv S.A., în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 

uzată în judeţul Mureş”. 

Hotărârea amintită cuprinde Anexele nr.1 şi 2, respectiv Contractul de credit şi Contractul 

privind Contul de Rezervă al Serviciului datoriei.  

Contractului de credit cuprinde 4 Anexe din care Anexa nr.2 – Planul de acţiune social 

şi de mediu, era prevăzută a se ataşa ulterior. Aceasta a fost elaborată, astfel că este 

necesară modificarea Hotărârii nr.39/2012. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.39/29 martie 2012 privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către S.C. Compania Aquaserv S.A., în 

cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Mureş”, conform Anexei la prezentul proiect de hotărâre. 

 
 

 
Director, 

Valer BĂŢAGA 
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