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PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 1014 
din 21.03.2022 

 
privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA 

INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a  
S.C Compania Aquaserv S.A 

 
Consiliul local al comunei Șincai, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, din data de ......, ora....... 

Având  în vedere prevederile art.16, alin.(3), lit.„c” și „d”, art.17, alin.(1), lit.„c” și „d”, art.20, alin.(3) și art. 
21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA INVEST  MUREȘ ”,  

În conformitate cu prevederile art.17, pct.2) și art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice 
de Alimentare cu Apă şi de Canalizare, 

În temeiul art. 12, alin.(1), lit.„i” și art.35, alin.(8) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă 
și de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) coroborat 
cu alin. (7) lit. n), ale art. 139 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a) precum și ale art. 243 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

  
 PROPUNE: 

 
Art.1. Se mandatează domnul Primar, Pop Vasile, în calitate de reprezentant al comunei Șincai în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze ajustarea preţurilor la apă 
potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, în conformitate cu avizul 
emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 916530 din 
29.10.2021. 

Art.2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” dl. 
Péter Ferenc, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama membrilor săi. 

Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică şi se comunică prin grija Secretarului general U.A.T 
Șincai, delegat, Prefectului Județului Mureș, Primarului comunei Șincai, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA INVEST MUREŞ” și se publică pe pagina de internet a instituției www.primariasincai.ro . 
  

          Viză de legalitate,                                                                                    Primar, 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T                                                            VASILE POP 

ONAC DAN – CRISTIAN 

 

 

 
  
  

 *Actele administrative sunt hotărârile de Consiliu local care intră în vigoare şi produc efecte juridice 
după îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 129, art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ȘINCAI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ AL CONSILIULUI LOCAL ȘINCAI  ȘI CEA A 

SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI ȘINCAI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI 
ȘINCAI 

VOTURI PENTRU__, VOTURI ÎMPOTRIVĂ__, VOTURI ABȚINERE 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2022  

3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2022  

4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2022  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după caz …/…/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută 

sau simplă, după caz.”; 
2) art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
3) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei 

prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
4) art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.; 
5) art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
6) art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
7) art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 
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Nr. 1014/21.03.2022  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria 

de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 
 

 
În scopul gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de 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, în data de de 7 aprilie 2008 s-a constituit Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.  

Pentru realizarea scopului şi obiectivelor Asociaţiei, 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”.  

Având în vedere Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 35 alin.(8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea 
Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și 
de canalizare. Mecanismul privind modificarea preţurilor şi tarifelor este stipulat atât în Contractul de delegare a 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22 din 05.03.2010, aprobat de fiecare autoritate a 
administrației publice locale componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”. 

Propunerea de modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare prestate de operatorul 
regional a fost avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice cu 
Avizul nr. 916530 din 29.10.2021. Ultima ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2020 și de atunci până în prezent 
s-a înregistrat o inflație de 7,29 %.  

• Preț pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare – 4,03 lei/mc, 
exclusiv T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare-epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare - 3,39 lei/mc, exclusiv 
T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare - 0,82 lei/mc, exclusiv T.V.A. 
În acest sens, în conformitate cu art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei, fiecare asociat trebuie să-și mandateze 

reprezentantul în adunarea generală a Asociației, iar mandatul trebuie  acordat expres, în prealabil, prin hotătâre a 
autorității deliberative a asociatului al cărui reprezentant este.  

Având în vedere cele expuse, vă înaintăm spre aprobare proiectul de hotărâre privind ajustarea preţurilor la apă 
potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. 

 
INIȚIATOR 

PRIMAR 
VASILE 
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Nr. 1015/21.03.2022 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria 
de operare a S.C Compania Aquaserv S.A 

 
Văzând Referatul de aprobare nr. 1014/21.03.2022 întocmit de către Primarul comunei Șincai la proiectul de 

hotărâre privind ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania 
Aquaserv S.A. 

Având în vedere 
- Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, art. 35 alin.(8) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, și Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr.65/2007 privind aprobarea Metodologiei 
de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare. 
Mecanismul privind modificarea preţurilor şi tarifelor este stipulat atât în Contractul de delegare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22 din 05.03.2010, aprobat de fiecare autoritate a administrației publice locale 
componentă a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ”. 

-că propunerea de modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare prestate de 
operatorul regional a fost avizată de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi 
Publice cu Avizul nr. 916530 din 29.10.2021 iar ultima ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2020 și că de atunci 
până în prezent s-a înregistrat o inflație de 7,29 %.  

• Preț pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie de operare – 4,03 lei/mc, 
exclusiv T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare-epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de operare - 3,39 lei/mc, exclusiv 
T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare ape pluviale pentru întreaga arie de operare - 0,82 lei/mc, exclusiv T.V.A. 
-art.21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei, care prevede că fiecare asociat trebuie să-și mandateze reprezentantul în 

adunarea generală a Asociației, iar mandatul trebuie  acordat expres, în prealabil, prin hotătâre a autorității deliberative 
a asociatului al cărui reprezentant este.  

Proiectul de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a 
A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de 
operare a S.C Compania Aquaserv S.A -este intocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare întrunind condițiile 
de necesitate, oportunitate și de legalitate si drept urmare se acordă aviz favorabil pentru a fi înaintat spre dezbatere și 
aprobare Consiliului Local al Comunei Șincai.    . 

 
p. SECRETAR GENERAL U.A.T  
ONAC DAN - CRISTIAN  


