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HOTĂRÂRE  

 NR. 41 din  29 septembrie 2016 
privind desemnarea unui reprezentant al comunei Ibăneşti în Adunarea    Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA INVEST MUREŞ”          

      Consiliul Local al comunei Ibăneşti, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 august 

2016, 

      Luând act de: 

- Raportul  nr. 9289 din 23.09.2016,  privind desemnarea unui reprezentant în  Adunarea  Generală  a  

Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „AQUA  INVEST MUREŞ”; 

- avizele comisiilor de specialitate; 

       Având în vedere: 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- dispozițiile art.5 alin.(2), lit.a) şi ale art.16 alin.(3) lit.a) din Statutul Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară  „AQUA INVEST MUREŞ”, 

- prevederile art.20 alin.(3) şi art.21 alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA 

INVEST MUREŞ”, 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 

completările ulterioare; 

Luând în considerare: 

- Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă;  

 În temeiul prevederilor art.11, art.36, art.37, art.45 și ale art.115 alin(1) lit „b”,  din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

        Art.1 Se desemnează domnul Farcaş Sebastian-Irimie, consilier personal al Primarului comunei 

Ibăneşti, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, modificarea soluţiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal, 

referitoare la unele unităţi 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: Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Ibăneşti, persoanei nominalizate la art. 1, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ” şi se aduce la cunoştiinţa publică prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.ibanesti.ro  

 
 
       Preşedinte de şedinţă 
                                          Ciorăneanu Ştefan                         Contrasemnează 
                                                                                Secretar 
                                                                                              Todoran Codruţa-Alexandrina 
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