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           HOTĂRÂREA    Nr.34   
            29 noiembrie 2012 

 
privind aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, respectiv articolul 36 şi Anexa 
Politica Tarifară-ianuarie 2011 la contract 

 
 
Consiliul Local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de  29 octombrie 

2012, urmare a dispoziţiei de convocare nr. 503 din 23.11.2012, emisă, de către primarul comunei Rîciu, 
Văzând Expunerea de motive, nr.4682 din 23.11.2012, privind aprobarea modificării Contractului de 

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare înregistrat la SC „Compania 
Aquaserv” SA sub nr. 202662/05.03.2010 şi la A.D.I. „Aqua Invest Mureş” sub nr. 22/05.03.2010, 

     Având în vedere prevederile art.17, alin.(2), lit. „c” şi „d” din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, precum şi cele ale art.61, Dispoziţii generale din Contractul  de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,  

     În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi „d” şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art. 1 Se aprobă modificarea  Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă 
şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, încheiat între  SC „Compania Aquaserv” SA  şi A.D.I. „Aqua Invest 
Mureş”, privind articolul 36 şi Anexa Politica Tarifară -ian.2011 la contract,-conform actului adiţional cuprins în 
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureş” dl. 
Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama Comunei Rîciu, Actul Aditional la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform 
dispoziţiilor articolului 1. 

Art. 3 Se mandatează domnul Vasu Ioan, reprezentantul Comunei Rîciu pentru a vota în cadrul Adunării 
Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureş”, în sensul dispoziţiilor art.1  din 
prezenta hotărâre. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică persoanei mandatate la art.3, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” şi SC „Compania Aquaserv” SA care răspund de aducerea sa la îndeplinire, 
precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş. 

 

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                              Contrasemnează 

Cioloboc Ioan                                                       Secretar: Dunca Ioan 

 

 
 
 


