
                                                            

Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
 

Având în vedere 
-H.C.L. nr. 7/28.01.2016 a Consiliului Local al orașului Sângiorgiu de Pădure, H.C.L. nr. 58/31.10.2019 
a Consiliului Local al comunei Suplac, H.C.L. nr. 12/25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Valea 
Largă 
- prevederile O. G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările și 
completările ulterioare; 
- prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
- art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 
republicată; 
     Văzând referatul de aprobare nr. 2097/17.08.2021, privind aprobarea retragerii unor unităţi 
administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
precum și raportul compartimentului de specialitate al Primarului Comunei Șincai,  
           În temeiul prevederilor art. 129 alin  (2), lit. e, alin  (9) lit. c și art. 196 alin (1), lit. a, din OUG nr. 
57/2009 privind Codul administrativ, 
 

                                                                HOTĂRĂŞTE : 
 
      Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” a comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sângeorgiu de Pădure din judeţul 
Mureș.  
     Art.2.Se mandatează domnul primar POP VASILE, reprezentant al UAT COMUNA ȘINCAI 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. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, 
hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 
    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Șincai, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Șincai prefectului județului Mureş și Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” și se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.sincai.ro . 
 
           PRIMAR                                                                                                      AVIZ DE LEGALITATE 
      POP VASILE                                                                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DELEGAT 

                  ONAC DAN CRISTIAN 
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Referat de aprobare 
la proiectul de hotărâre  privind  aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 

teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară  
„AQUA INVEST MUREŞ” 

 

       Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, constituită în data de 7 
aprilie 2008 în scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, a 
exploatării în comun a reţelelor aferente acestui serviciu aflate în patrimoniul public al 
unităţilor administrativ – teritoriale, precum şi realizării unor proiecte de investiţii publice de 
interes zonal sau regional, numără în prezent 96 de membrii.  
     UAT Sângeorgiu de Pădure, Suplac și Valea Largă membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ AQUA INVEST MUREŞ ” au aprobat  unilateral prin hotărâri de consiliu local 
retragerea din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”. 
      Astfel, UAT Valea Largă nu face parte din Lista Investițiilor Prioritare și nu a beneficiat de 
investiții în sectorul de alimentare cu apă și de canalizare prin programele : Programul 
Operaţional Infrastructură Mare (POIM) și Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS 
Mediu) sau din alte proiecte obținute prin finanţare din fonduri ale Uniunii Europene, conform 
adresei nr.1394 din 05.03.2021 a UAT Valea Largă.  
      Consiliile locale ale orașului Sângeorgiu de Pădure  și comunelor Suplac și Valea Largă au 
adoptat hotărârile nr.7/28.01.2016, nr.58/31.10.2019 şi 12/25.04.2019 privind retragerea lor 
din Asociaţie.  
      Potrivit art.16 alin.(2) lit. ”j„ din Statutul Asociaţiei, Adunarea Generală poate aproba 
retragerea unor membrii din Asociaţie. În acest sens, reprezentanţii asociaţilor nu pot vota în 
Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, 
prin hotărârea consiliului local a asociatului al cărui reprezentant este.        
      În acest sens, hotărârile prin care aceste unităţi administrativ-teritoriale au aprobat 
retragerea din Asociație, sunt transmise tuturor membrilor Asociaţiei care vor hotărâ asupra 
acesteia şi în conformitate cu prevederile, art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și 
art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
vor da mandat special, acordat expres, reprezentanţilor, pentru a vota în Adunarea Generală 
în sensul în care au hotărât. 
     Conform Statutului Asociației, calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau 
excluderii din Asociație. Adunarea Generală a Asociației se pronunță cu privire la activitatea 
proprie, respectiv, aprobă primirea de noi membri și retragerea/excluderea unor membri. 
      Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre  privind 
aprobarea retragerii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREŞ” a 
comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sîngeorgiu de Pădure din județul Mureș. 
     

PRIMAR 

POP VASILE 

   

 

 
ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
UAT COMUNA  ŞINCAI, CIF 4375836 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  
Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro  
Nr. 2097/17.08.2021 

     



  

Raport de specialitate  

Având în vedere 
-H.C.L. nr. 7/28.01.2016 a Consiliului Local al orașului Sângiorgiu de Pădure, H.C.L. nr. 
58/31.10.2019 a Consiliului Local al comunei Suplac, H.C.L. nr. 12/25.04.2019 a 
Consiliului Local al comunei Valea Largă 
- prevederile O. G. nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 
 - prevederilor OUG nr. 57/2009 privind Codul administrativ, 
 
   Proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale 
din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” este intocmit în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile de necesitate, 
oportunitate și de legalitate. Drept urmare se acordă aviz favorabil. 

 

 

Secretar General al Comunei delegat 

                                                     ONAC DAN CRISTIAN 
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