
ROMÂNIA                                                                                                     
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL  LOCAL                                                                           
COMUNA OGRA 
 

                                                  HOTĂRÂREA  nr.27 

Din  29 aprilie 2014 
privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea 
Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor 

aferente Serviciului de apă şi de canalizare 
 
 

Consiliul Local Ogra întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 Ţinând seama de Avizul cu nr.208332/17.04.2014 emis de  Autoritatea Naţională de 

Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, privind modificarea preţurilor 

şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru întreaga arie de 

operare de către SC Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,judeţul Mureş, 

 Având  în vedere : 

-Raportul nr.1878/28.04.2014 privind mandatul dat reprezentantului  autorităţii de a 
vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor 
aferente Serviciului de apă şi de canalizare, 

-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local,  
-prevederile art.16 alin. 3 litera (d) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş”, ale art.17 alin.2 şi art.36 din Contractul de Delegare 

a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

           În conformitate cu prevederilor art. 21 alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ”Aqua  Invest  Mureş”,  
           În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE 
         Art.1. Se mandatează domnul primar PALAGHIE MARIAN-reprezentant al comunei 

Ogra în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, să voteze în numele şi pe seama comunei Ogra ajustarea preţurilor şi tarifelor 

aferente serviciului de apă şi de canalizare, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea 

Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice.   

       Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi d-lui Palaghie Marian,primar al 
comunei Ogra, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.     
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

          Oltean Ioan                                                                Secretar 

                                                                            Crefelean Anicuţa-Ramona 

 



 

 
 


