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HOTĂRÂREA  NR. 7 
din  29 ianuarie 2016 

privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale 
la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 
 Consiliul local al comunei Ibǎneşti, Judeţul Mureş, întrunit în şedinţǎ ordinarǎ în 

data de 29.01.2015; 

  Luând act de: 

- adresa A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” înregistrată sub nr.237 din 12.01.2016, prin care 

ne informează asupra faptului că suntem cuprinşi în Lista de Investiţii Prioritară, în 

sectorul de canalizare, cu investiţii în valoare totală de 2.955.748 euro fără TVA iar 

neadoptarea acestei hotărâri, pune în pericol implementarea Master Planului prin 

nerealizarea investiţiilor din localităţile judeţului Mureş;  

- expunerea de motive nr. 340/15.01.2016 , privind aprobarea aderării unor unităţi 

administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, adresa A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ”, 

- avizele comisiilor de specialitate; 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 8, alin. (2), (3) lit. „c” şi art.10 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor 

comunitare de utilităţi publice;  

- prevederile art. 10 din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 

canalizare; 

- precum si cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. „e” şi alin. (7) lit. „c” , din Legea nr. 

215/2001,  

  Ţinând cont de: 

- prevederile art.13 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, 

 Luând în considerare: 

- prevederile art.6 si art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică şi ale Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă.  

  În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
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  Art.1. Se încuviinţează aderarea la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” a comunelor Bălăuşeri, Bereni, Cozma, Fîntînele, Grebenişu de 

Cîmpie, Măgherani, Miheşu de Cîmpie, Nadeş, Neaua, Suplac, Veţca, Viişoara, Zagăr din 

judeţul Mureş şi comuna Şimoneşti din judeţul Harghita. 

 Art.2.Se mandatează domnul Farcas Sebastian-Irimie, reprezentant al comunei 

Ibanesti, în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.         

 Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama 

membrilor asociaţi, hotărârea AGA şi Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul 

Asociaţiei. 

 Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege, Instituţiei 

Prefectului judeţului Mureş pentru control de legalitate,  Primarului comunei Ibăneşti,  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, domnului Farcaş 

Sebastian-Irimie şi se va aduce la cunoştiinţa publică, prin publicare pe pagina de internet 

la adresa www.ibanesti.ro. 

 
     PRESEDINTE DE SEDINTA 
                                                 Matei Eugen                       Contrasemnează 

                                                                           SECRETAR              
        Todoran Codruta-Alexandrina 
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