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HOTĂRÂREA 

nr. 24   din 30 septembrie  2016 
 
privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru 
sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş 
 
Consiliul local al comunei Rîciu, judeţul Mureş, 
Întrunit in sedinta ordinara din data de 30.09.2016, urmare a dispoziţiei de convocare nr.281  din  23 septembrie  
2016, conform prevederilor art.39, alin. (1), coroborat cu art. 68 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
(**republicată**)(*actualizată*) privind Administratia Publica Locala si ale art.80 din Legea nr.24/2000 privind 
Normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative; şi ale ORDONANŢEI nr. 35 din 30 ianuarie 2002 
(*actualizata*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, 
Văzând expunerea de motive nr.4398/26.09.2016 a primarului comunei Rîciu privind aprobarea Master Planului 
revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş, precum şi avizele comisiilor de specialitate,  
Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (2), lit. a) și ale art.16 alin.(3) litera a) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş”,  
În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(3) și art. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Invest Mureş”,  
În temeiul art. 45 din   LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**)(*actualizată*) administraţiei publice locale, 
Consiliul local al comunei Rîciu, judetul Mureş adoptă următoarea,  

 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se mandatează domnul IOAN VASU, reprezentant al comunei Rîciu să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul 
revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-teritoriale ale judeţului Mureş.  
Art.2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să semneze 
hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama membrilor săi. 
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Rîciu, în termenul prevăzut de lege: 

 Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş; 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 Primarului  Comunei Rîciu pentru a fi adusă la îndeplinire şi se aduce la cunostinţă publică prin publicarea pe  pagina 
de internet www.comunariciu.ro. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                   Contrasemnează                                                                                    

              Belean Alin-Ciprian                                                                               Secretar: Dunca Ioan                                                                                                                                                                                                                                                                                      

            ……………………….                                                                                              …………………… 
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