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          PROIECT 

 

HOTĂRÂREA NR. ____  
din 25 februarie 2016 

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.1463/26.01.2016 a Direcției Dezvoltare Regională, 

Implementare Proiecte, avizele comisiilor de specialitate,  solicitarea S.C. Compania 

Aquaserv S.A. nr.200392/IX/A/9/12.01.2016, 

Având în vedere prevederile: 

- art. 5, alin. (1), litera "g", pct.1), art.16, alin.(3), literele "c" şi "d" şi art.17, alin (1), 

litera "c" şi "d", din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 

MUREŞ, 

- art.10, alin.(1) și art.13, alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare 

cu apă şi canalizare, 

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.61 Dispoziții generale din Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), litera "d" şi alin.(5), litera "a", pct.13 și art. 97, 

alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

hotărăște: 

 

Art.1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară Aqua Invest Mureș şi S.C. Compania Aquaserv S.A., conform Actului 

adițional care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, domnul Ciprian Dobre, 

reprezentantul județului Mureș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aqua Invest Mureș, pentru a vota în sensul art.1 din prezenta hotărâre.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/anexa_hot156_2010.doc
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2010/anexa_hot156_2010.doc
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Art. 3. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 

Mureș, domnul Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama județului Mureș, Actul 

adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi  

de canalizare încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș şi 

S.C. Compania Aquaserv S.A, aprobat conform dispozițiilor articolului 1. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Președintelui Consiliului Județean Mureș, Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș şi S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu 

Mureș. 

  

 

 

PREŞEDINTE, 

CIPRIAN DOBRE    Avizat pentru legalitate 

                   SECRETAR,  

         PAUL COSMA 
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Nr. 1463/26.01.2016 

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010 

 

 

 

Prin Hotărârea nr.9/29.01.2009, Consiliului Județean Mureș a aprobat delegarea 

gestiunii şi Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare către Operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A. 

Anexa 2 la capitolul Dispoziții speciale – Partea de apă cuprinde prețurile pentru 

branșare și alte servicii, iar Anexa 2 la Capitolul Dispoziții speciale – Partea de 

canalizare, cuprinde prețurile de racordare și alte servicii.  

Având în vedere că:  

- tarifele la serviciile conexe cuprinse în Anexele 2 sus menționate, nu au fost 

actualizate de la data intrării în vigoare a prevederilor Contractului de delegare 

(2010),  

- parcul de contoare de apă din aria de operare s-a diversificat prin montarea 

contoarelor electromagnetice cu modul radio pentru citire la distanță, 

- este necesară includerea unor noi tarife pentru sistarea serviciilor din stradă la 

clienții care nu asigură acces la contorul de branșament în cazul nerespectării 

clauzelor contractului de furnizare a serviciilor, 

Operatorul regional S.C. Compania Aquaserv S.A. solicită actualizarea prețurilor și 

tarifelor la serviciile conexe pe considerentele sus enunțate și amendarea celor două 

anexe la Contratul de delegare, prin încheierea unui Act adițional la aceasta. 

Fundamentarea financiară a noilor prețuri și tarife este anexată prezentei, împreună 

cu anexele aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.9/29.01.2009. 

Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind  

aprobarea încheierii unui Act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010. 

 

PREŞEDINTE,                                                        DIRECTOR, 

Ciprian Dobre                                                     Valer Băţaga 

 

 

 

 

Întocmit: Gyarmati Iuliana 

Verificat: Şef serviciu Suciu Călin  
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