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HOTĂRÂREA  NR. 33 
din  22 martie 2016 

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 
MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş 

 
 
Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22 

martie 2016; 
Luând act de: 
 Adresa ADI AQUA INVEST Mureş înregistrată sub nr.2755/17.03.2016; 

raportul nr. 2812 din 18.03.2016  prezentat de către consilierul personal al Primarului comunei 
Ibăneşti; 

 expunerea de motive nr. 2813 din 18.03.2016 prezentată de către Primarul comunei Ibăneşti 
privind aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş, precum şi 
avizele comisiilor de specialitate; 

Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;  
Având în vedere: 
     prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată; 
      prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
      prevederile art. 3 şi 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
      prevederile dispozițiilor 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. 21 alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
”Aqua Invest Mureş”; 

prevederile H.C.L. nr.46 din 31.08.2011  privind retragerea comunei Ibăneşti din Asociaţia ADI 
Aqua Invest Mureş; 
Luând în considerare: 

 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu 
completările ulterioare ; 
În temeiul  prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 
                                            HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Nu se acordă mandat pentru reprezentant al orașului/comunei Ibăneşti să voteze în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, Master Planul 
revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş. 

 
Art.2 Nu se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ” dl. Ciprian Dobre, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama membrilor săi. 
 

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului UAT: Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş 
pentru verificarea legalităţii, Primarului comunei Ibăneşti pentru aducerea la îndeplinire, Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicarea pe 
pagina de internet la adresa www.ibanesti.ro    
 

 
     Preşedinte de şedinţă 
                                              Matei Eugen                           Contrasemnează 
                                                                             Secretar 
                                                                                            Todoran Codruţa-Alexandrina 
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