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HOTĂRÂREA NR. 26  

Din 30.06.2022 

privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
 

Având în vedere 

-H.C.L. nr. 59/21.10.2021 a Consiliului Local al comunei Gurghiu, H.C.L. nr. 62/03.11.2021 a Consiliului Local 

al comunei Deda, H.C.L. nr. 12/25.04.2019 a Consiliului Local al comunei Ibănești 

- 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 Proiectul de hotărâre și referatul de aprobare nr. 1571/05.05.2022, 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 

Gurghiu, Deda și Ibănești 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.primariasincai.ro .                   

 

                  Contrasemnează,                                                                                              Președinte de ședință, 

          SECRETAR GENERAL                          Panczel Szilamer 

         U.A.T COMUNA ȘINCAI                                                               

                    Toma Dragoș 
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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 10, 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) 30/06/2022  

2 Comunicarea către primarul comunei2) 30/06/2022  

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.” 

mailto:sincai@cjmures.ro
http://www.primasincai.ro/

