
 

PROIECT 

HOTĂRÂREA NR. ____  

din 29 ianuarie 2015 

privind modificarea Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.1.282/22.01.2015 a Direcţiei Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile art. 8, alin. (3), lit. „c” şi art. 10 din Legea nr. 51/2006 a 

serviciilor comunitare de utilităţi publice cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.742 din 2014, privind 

modificarea anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea 

actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare 

intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, 

În conformitate cu prevederile art.16, alin.(2), lit. „h”, art.20, alin.(3) și art.32 din 

Statutul Asociației de Dezvoltare intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ și ale Ordonanței 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 246/2005, 

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 modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

INVEST MUREŞ în condițiile cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.2. Se mandatează Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre, 

reprezentantul judeţului Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiei, să voteze în ședință 

aprobarea modificării Statutului Asociației în sensul dispozițiilor articolului 1 și de a 

îndeplini toate procedurile legale care decurg din aceasta.  

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

INVEST MUREŞ, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                     Avizat pentru legalitate 

Ciprian Dobre                                                           SECRETAR 

                                                             Paul Cosma                                                       

                                                        

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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Nr.1.282/22.01.2015 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Statutului  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 

 

  

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a fost constituită în 

vederea promovării și realizării în comun a investițiilor în infrastructura aferentă 

serviciilor de apă – canalizare. Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii 

administrației publice locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările 

ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 

modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului public de alimentare cu 

apă și de canalizare nr. 241/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale 

Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 246/2005 și a Hotărârii Guvernului nr. 855 din 

13 august 2008, care a aprobat actul constitutiv și statutul – cadru al asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice ce se 

vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional  prin 

atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.    

Articolul III din Hotărârea Guvernului României, nr.742 din 2014 privind modificarea 

anexelor nr. 2 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului 

constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, din 10 septembrie 2014, se precizează următoarele: ”Asociaţiile 

constituite anterior intrării în vigoare a prezentei hotărâri potrivit prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, care au ca scop gestionarea în comun a serviciilor de utilităţi publice, 

administrarea, funcţionarea şi exploatarea sistemelor de utilităţi publice, înfiinţarea, 

reabilitarea, modernizarea, extinderea şi/sau, după caz, dezvoltarea infrastructurii 

tehnico-edilitare aferente acestor servicii, îşi vor modifica actul constitutiv şi 

statutul în conformitate cu actul constitutiv-cadru şi statutul-cadru aplicabile, 

potrivit prezentei hotărâri, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia”. 

Modificările Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.157 din 30 octombrie 2008, 

sunt prevăzute la art. I din HG nr.742/2014 și sunt cuprinse în anexa care face parte 

integrantă din proiectul de hotărâre.  

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   2/2 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere cele de mai sus, propunem spre adoptare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea modificării Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

AQUA INVEST MUREŞ. 

       

 

 

PREŞEDINTE,                                                          DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                      Valer Băţaga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef serviciu, Călin Suciu 

 


	pct 8
	pct 8 exp

