
ROMÂNIA                                                                                                     
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL  LOCAL                                                                           
COMUNA OGRA 
 
                                                        HOTĂRÂREA  nr.25 

Din  20 mai 2015 
 

privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a 
A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de 

apă şi de canalizare 
 
 

Consiliul Local Ogra întrunit în şedinţă extraordinară de lucru, 

 Ţinând seama de Avizul cu nr.309830/30.04.2014 emis de  Autoritatea Naţională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind modificarea preţurilor şi 

tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de operare 

de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,judeţul Mureş, 

 Având  în vedere : 

-Raportul nr.3167/18.05.2015 privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în 
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente 
Serviciului de apă şi de canalizare, 

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local,  
-prevederile art.16 alin.(3) litera ”d”, art.17 alin.(2) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş” şi art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

           În conformitate cu prevederilor art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua  Invest  Mureş”,  
          In baza prevederilor art.12 alin.(1) lit. „i” din Legea nr.241/2006 a serviciului de apa si de 
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, 
           În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

         Art.1. Se mandatează domnul primar PALAGHIE MARIAN-reprezentant al comunei Ogra în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze 

în numele şi pe seama comunei Ogra ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciului de apă şi de 

canalizare, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru 

Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.   

         Art.2 Se mandateaza presedintele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Aqua Invest 

Mures”, dl. Ciprian Dobre, sa semneze hotararea Adunarii Generale, in numele si pe seama 

membrilor sai. 

         Art.3. 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.     
 
              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

          Neacsa Teodor                                                              Secretar 

                                                                                   Crefelean Anicuţa-Ramona 


