
ROMÂNIA                                                                                                      
JUDEŢUL MUREȘ                                                                                         
CONSILIUL  LOCAL 
COMUNA OGRA 
                                                             

                                             HOTĂRÂREA  nr.6 
                                               Din 9 februarie 2015 

privind mandatarea  reprezentantului comunei Ogra pentru a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele 
fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania 

Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010 
 

       Având în vedere: 

 - Raportul de specialitate nr.77 /4.02.2015 la proiectul de hotarare privind mandatarea  
reprezentantului comunei Ogra pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” 
aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de 
canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C 
„Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010; 
 - solicitarea A.D.I. “Aqua Invest Mures” inregistrata la comuna Ogra sub nr.77/9.01.2015  

- dispozițiile  din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi 

de canalizare nr.22/202.662/2010 precum si a Regulamentului serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare și măsurile dispuse de către experții ANRSC prin Nota de control înregistrată la S.C. 

„Compania Aquaserv” S.A sub nr.206097/11.04.2014, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

      Ținând cont de solicitarea Operatorului Regional privind aprobarea modelelor Contractelor de 

furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și 

juridice, inclusiv anexele acestora, din adresa nr. 206693/2014,     

       În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. i) din Legea serviciilor comunitare de 

utilitati publice nr.51/2006, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare și  cu prevederile 

art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua  Invest  Mureş”, 

 In temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.14, art.45 alin.(1) si 

ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

        Art.1. Se mandatează domnul PALAGHIE MARIAN , in calitate de reprezentant al comunei 
Ogra în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să 
voteze aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și 
de canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C 
„Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 
       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi d-lui PALAGHIE MARIAN-Primar al comunei 
Ogra, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.     
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