
ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            

COMUNA OGRA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.42

Din  30 octombrie 2013

Privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.26/24.07.2013

Consiliul  local intrunit in sedinta ordinara de lucru,

Având în vedere:

-Raportul de specialitate nr.3840/ 25.10.2013, privind modificarea  Hotărârii Consiliului 

local Ogra  nr.26/24.07.2013;

- Hotărârile Consiliului local al comunei Ogra nr.11/17.05.2010 şi nr.26/24.07.2013;

Vazând prevederile :

-Legii nr.24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată,

-Raportul de avizare al comisiei de specialite nr.3 din cadrul consiliului local,

- art.5 lit.”a”, art.17 lit.”d” din Statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua 
Invest Mures”, art.8 alin.(2) lit.”d”, art.10 alin.(4), art.30 si art.311 din Legea nr.51/2006 privind 
serviciile publice comunitare de utilităţi publice,art.10 lit. „d” şi art.12 alin.(1) lit. „e” din Legea
nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare,

-art.36 alin.(2) literele „c” şi „d”, alin.(5) litera „a” şi alin.(6) litera „a” pct.14 din Legea 
nr.215/2001 si in temeiul prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001,privind Administratia 
publica locala, republicata,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea prevederilor art.1 al Hotărârii Consiliului local al comunei 

Ogra nr.26/24.07.2013, care va avea următorul conţinut: „ Se aprobă modificarea prevederilor 

art.4 al Hotărârii Consiliului local Ogra nr.11/17.05.2010, referitoare la aprobarea delegării 

serviciului de alimentare cu apă al comunei şi aprobarea actului adiţional la contractul de 

delegare , acesta urmând a avea urmând a avea următorul conţinut : Se mandatează 

Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş, dl. Ciprian 

Dobre- preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi pe seama 

comunei Ogra Actul adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă cu SC Compania Aquaserv SA”.

Art.2 Sintagma „ aprobarea contractului de delegare” se înlocuieşte cu aceea de „ 

aprobarea actului adiţional  la contractul de delegare” in conţinutul Hotărârii Consiliului local 

nr.26/24.07.2013.

Art.3 Prezenta se comunică Primarului comunei Ogra, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitara „Aqua Invest Mureş şi SC Compania Aquaserv SA.

                          Preşedinte de şedinţă,

                                 Demeter Iosif                                                  Contrasemnează,

                                                                                                                SECRETAR

                                                                                                  Crefelean Anicuţa-Ramona



     




