
ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ                                                            

COMUNA OGRA 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂREA  

Nr. 21 din 18 aprilie 2016 
pentru aprobarea actului aditional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor 

Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor 

conexe aplicate de S.C „Compania Aquaserv” S.A. 
 

 
Consiliul Local al comunei Ogra , judetul Mures, întrunit în şedinţă  ordinară de lucru în data 

de 18.04.2016, 

Având în vedere: 

-Expunerea de motive nr.2071/13.04.2016 a Primarului comunei Ogra, 

- solicitarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureş” privind aprobarea 

proiectului Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC 

„Compania Aquaserv” SA, înregistrată la comuna Ogra sub  nr. 1776/31.03.2016;    

 În conformitate cu prevederile art.16 alin.(4), coroborat cu art.17 alin. (2) lit.„a”, lit.„d” pct.4 

și art.20 alin.(4) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest  Mureş” și 

ale art.36, art.76 alin.(1) lit.„a” din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialiate din cadrul consiliului local, 

Având în vedere prevederile art.43 alin.(8) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(1),(2) lit.„d” coroborat cu alin. (6) lit.„a”, pct.14, art. 45 

alin. (1) și ale art. 115 alin.(1) lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, 

 

hotărăș te :  

 

Art.1.Se aprobă Actul Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 

Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de 

S.C „Compania Aquaserv” S.A, conform Anexei care face parte integranta din prezenta. 

Art.2.Se mandatează domnul Palaghie Marian, reprezentantul comunei Ogra pentru a vota 

în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest Mureş”, 

conform dispoziţiilor art.1 din prezenta hotărâre. 

Art.3.Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Invest 

Mureş” dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama comunei Ogra hotărârea AGA și 

Actul Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 

canalizare nr.22/202.662/05.03.2010, aprobat conform dispoziţiilor articolului 1. 

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Ogra, Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „Aqua Invest Mureş” şi SC „Compania Aquaserv” SA care răspund de aducerea 

sa la îndeplinire, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş. 

 
  

          PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                     Lantos Ioan                                                                Contrasemneaza 

                                                                                                            SECRETAR, 

                                                                                              Crefelean Anicuţa-Ramona 

 
 



 

 
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL MUREŞ 
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. 

Expunere de motive 

la proiectul de hotarâre pentru aprobarea actului aditional la Contractul de Delegare a 

Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare privind actualizarea tarifelor 

serviciilor conexe aplicate de S.C „Compania Aquaserv” S.A. 

 
      În vederea operării serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare s-a înfiinţat operatorul regional 

S.C. „Compania Aquaserv” S.A., societate pe acţiuni cu capital integral public, care îşi desfăşoară 

activitatea exclusiv pentru autorităţile locale care i-au delegat gestiunea serviciului, prin Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.  

     Astfel, pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ”, între aceasta, în numele şi pe seama unităţilor administrativ – teritoriale membre şi 

operatorul regional S.C. „Compania Aquaserv” S.A.,s-a încheiat în data de 05.03.2010, Contractul de 

delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/2010. 

     Conform alin. (8) art. 43. din Legea nr. 51/2006 republicată, tarifele serviciilor conexe se aprobă de 

către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară și fac parte integrantă din Contractul de Delegare a gestiunii 

nr.22/202.662/2010. Astfel modificarea tarifelor serviciilor conexe implică și aprobarea încheierii unui Act 

Aditional la Contractul de Delegare. 

     Având în vedere că, aceste tarife ale serviciilor conexe nu au fost actualizate în ultimii 5 ani precum și 

necesitatea includerii unor noi tarife pentru sistarea serviciilor din punctul de racord (stradă) pentru clienții 

care nu asigură acces la contorul de branșament și nu respectă clauzele contractului de furnizare a 

serviciilor ținând cont și de faptul că parcul de contoare de apă din aria de operare s-a diversificat prin 

montarea contoarelor electromagnetice cu modul radio pentru citire la distanță, este necesară adoptarea 

unei hotărâri, în urma căreia prin Act Adițional la Contractul de Delegare să fie actualizat acest capitol. 

     În acest sens s-a întocmit proiectul Actului Adițional de modificare ale anexelor 2 la Contractul de 

Delegare, Dispoziții Speciale - Partea de Apă / Partea de Canalizare, privind actualizarea tarifelor 

serviciilor conexe din Contractul de Delegare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” și S.C. „Compania Aquaserv” S.A, conform art. 61 din Contract – Dispoziții 

generale, prin care părțile convin de comun acord modificarea și completarea contractului. 

     Anexăm prezentei: 

  - Proiectul Actului Adiţional de modificare al Contractului de delegare a serviciilor publice de alimentare 

cu apă şi de canalizare nr.22/202.662/2010, versiunea martie 2016. 

  - Anexa 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii – Dispoziții Speciale – Partea de apă – versiunea martie 

2016. 

  -  Anexa 2 la Contractul de Delegare a Gestiunii – Dispoziții Speciale – Partea de canalizare – versiunea 

martie 2016. 

  -   Fișele de calcul a tarifelor serviciilor conexe. 

      Având în vedere cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Actul 

Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de SC „Compania Aquaserv” SA.  

 

 

Palaghie Marian, 

Primarul comunei Ogra 

                   

 


