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HOTĂRÂREA NR. ___ 

din 20 decembrie 2012 
 

privind aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
 
 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.22719/13.12.2012 a Direcţiei Dezvoltare Regională 
Implementare Proiecte, Hotărârea nr.15/13.09.2012 a comunei Iclănzel privind aderarea 
comunei la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ şi avizul comisiilor 

de specialitate, 
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), lit. c şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, precum şi 
dispoziţiile art. 13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ, 

În temeiul prevederilor art. 11 şi art. 91, alin. (1), lit. "b" şi ale art. 97, alin. (1) din 
Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă aderarea comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 

Art.2. Se mandatează domnul Ciprian Dobre , reprezentantul judeţului Mureş în 

Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota în cadrul Adunării în sensul celor menţionate la 
articolul 1 şi a semna Actul adiţional la Statutul Asociaţiei. 

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

INVEST MUREŞ şi Consiliului local al comunei Iclănzel. 

 

       PREŞEDINTE           Avizat pentru legalitate 
                                                SECRETAR 

           Ciprian Dobre               
                                                                                     Aurelian-Paul Cosma 

                                                                                      
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUA INVEST MUREŞ 

 

Prin Hotărârea nr.15/13.09.2012, comuna Iclănzel aprobă aderarea acesteia la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ.  

Comuna Iclănzel deţine sistem de alimenatre cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare, 

dorind ca acest sistem să fie gestionat de operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A., în baza 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat 
între operator şi ADI AQUA INVEST MUREŞ. 

 
Asociaţia constituită în data de 7 aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a reţelelor de 

alimentare cu apă şi canalizare aflate în patrimoniul public al unităţilor administrativ teritoriale numără 
în prezent 60 de membrii.  

Conform art.13 din Statutul Asociaţiei "Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul tuturor 

asociaţilor şi cu încheierea unui act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi 
în preambulul statutului." 

 

   Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind 
aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ. 

 

       
PREŞEDINTE        DIRECTOR 

                             Ciprian Dobre                        Valer Băţaga 
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