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PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE.
din 4 septembrie 2019

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA INVEST MUREȘ ”

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest
Mureș nr 289/.2019, înregistrată la Consiliul Local.Sincai nr.2142/.2.09 2019,privind
modificarea Actului constitutiv și al Statutului acesteia,
În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1)
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr.246/2005,
În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.d), coroborate cu cele ale alin.(5), lit.m),
precum și cu cele ale art.182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea
Asociației din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins ;
”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi
încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei.
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.”
Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din
președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o
perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.

Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor
al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
Art.4 Se mandatează domnul. HUZA GRIGORE , reprezentant al comunei Sincai în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, să
voteze aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în sensul
dispozițiilor articolelor 1, 2 și 3.
Art.5 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați,
hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv
și a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Mureș, dnei/dlui
Huza Grigore reprezentantul comunei Sincai , precum și Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.
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CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR....
din ....septembrie 2019

privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA INVEST MUREȘ ”

Având în vedere solicitarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest
Mureș nr 289/.2019, înregistrată la Consiliul Local.Sincai nr.2142/.2.09 2019,privind
modificarea Actului constitutiv și al Statutului acesteia,
În considerarea prevederilor art.16 alin.(2) lit.h), k) art.20 alin.(3) și art.21, alin.(1)
din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA INVEST MUREȘ” și ale
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr.246/2005,
În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.d), coroborate cu cele ale alin.(5), lit.m),
precum și cu cele ale art.182, alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind Codul administrativ,
HOTĂRĂȘTE :
Art.1 Cap.VII. Primele organe de conducere, administrare și control, Administrarea
Asociației din Actul constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST
MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins ;
”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociaţiei de dezvoltare
intercomunitară şi este format din preşedintele asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi
încă cel puţin 4 membri aleşi din rândul membrilor adunării generale a asociaţiei.
Componenţa consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul
acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie.”
Art.2 Art.22, alin.(1) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
(1) Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociației, format din
președintele Asociației şi încă 4 (patru) membri, numiți de adunarea generală, pe o
perioada de 4 ani. Componența consiliului director va asigura cât mai bine
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul
reprezentării prin rotaţie.

Art.3 Art.11 lit. „b” din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREȘ ”, se modifică și va avea următorul cuprins:
”b) sa plătească cotizația anuală, în valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor
al unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent.”
Art.4 Se mandatează domnul. HUZA GRIGORE , reprezentant al comunei Sincai în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, să
voteze aprobarea modificării Actului constitutiv și a Statutului Asociației, în sensul
dispozițiilor articolelor 1, 2 și 3.
Art.5 Se mandatează Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA
INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați,
hotărârea Adunării Generale și Actul adițional privind modificările aduse Actului constitutiv
și a Statutului Asociației, conform prevederilor articolelor 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre.
Art.6 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județul Mureș, dnei/dlui
Huza Grigore reprezentantul comunei Sincai , precum și Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

Președinte de ședință
FARCAS PETRU

Contrasemnează
SECRETAR
Suciu Ludovica Emilia
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Nr 2159 din 4.09 2019

REFERAT DE APROBARE
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA INVEST MUREȘ ”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), a fost
constituită în data de 07.04.2008, în scopul promovării și realizării în comun a investițiilor în
infrastructura aferentă serviciilor de apă – canalizare.
Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001
republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități
publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.246/2005, ale OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și a
Hotărârii Guvernului nr.855/2008, care a aprobat actul constitutiv și statutul – cadru al
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.
Conform prevederilor capitolului VII. Primele organe de conducere, administrare şi
control din Actul constitutiv respectiv art.22. din Statutul Asociației, Administrarea Asociației
este asigurată de Consiliul director, organ executiv de conducere, format din președintele
Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani.
Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui
organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.
Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.
Urmare emiterii ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.91,
alin.(6) ”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare
intercomunitară şi este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară şi
încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut,
asociații pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de
membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.”
Conform prevederilor art. 605 din aceeași ordonanță de urgență,

”În aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au
obligația de a revizui statutele şi actele lor constitutive.”
În sensul acestor prevederi, Asociația a solicitat revizuirea Statutului Asociației.
În altă ordine de idei, conform prevederilor art.11, lit.b) din Statutul Asociației aprobat
în anul 2008, asociații au obligația plății unei cotizații anuale în valoare de 0,80 lei pentru
fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale (UAT) membru, conform datelor statistice
oficiale.
În anul 2016, prin Hotărârea nr.7/16.02.2016, Adunarea Generală a Asociaților a
aprobat revenirea la cotizația de 0,80 lei pe locuitor, nefăcându-se referire explicita la modul
de stabilirea a cotizației pentru Județul Mureș.
Prin HCJM nr. 108 din 29.08.2019, Consiliul Județean Mureș, pe lângă modificarea
prevederilor statutare legate de componența Consiliului Director, a aprobat și modificarea
Statutului, în sensul reglementării modului de stabilire a cotizației anuale aferenta Județului
Mureș la valoarea de 0,40 lei pe fiecare locuitor al UAT-urilor membre, care este deservită de
infrastructura de apă-canal, aflată în domeniul public al județului.
În acest sens, conținutul art. 11, lit.b) din Statutul Asociației, se modifică și va avea
următorul conținut :
Art. 11 Asociații au următoarele obligații :
b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al
unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent”.
Modificările aprobate de Consiliul Județeam Mureș prin HCJM nr. 108 din 29.08.2019,
sunt redate în anexă la prezenta expunere de motive.
Pentru ca, aceste mofificări aduse atât Actului constitutiv cât și Statutului Asociației să
poată fi aprobate în Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu art.21 din Statutul
Asociaţiei, ficare asociat trebuie să-și mandateze reprezentantul în adunarea generală, iar
mandatul trebuie acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este.
Având în vedere cele expuse, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre
alăturat.
Primar
Huza Grigore

ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA ŞINCAI
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală nr. 156
Judeţul Mureş, cod poştal 547595
Telefon/Fax: 0265 –427 201 e-mail: sincai@cjmures.ro
PRIMAR
Nr 2162 din 4.09 2019

REFERAT DE SPECIALITATE
privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA INVEST MUREȘ ”

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” (Asociația), a fost
constituită în data de 07.04.2008, în scopul promovării și realizării în comun a investițiilor în
infrastructura aferentă serviciilor de apă – canalizare.
Aceasta funcționează în baza prevederilor Legii administrației publice locale nr.215/2001
republicată cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilități
publice nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii serviciului public de
alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale
Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr.246/2005, ale OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ și a
Hotărârii Guvernului nr.855/2008, care a aprobat actul constitutiv și statutul – cadru al
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice
ce se vor constitui în vederea delegării gestiunii serviciului către un operator regional prin
atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii.
Conform prevederilor capitolului VII. Primele organe de conducere, administrare şi
control din Actul constitutiv respectiv art.22. din Statutul Asociației, Administrarea Asociației
este asigurată de Consiliul director, organ executiv de conducere, format din președintele
Asociației și încă 2 (doi) membri numiți de adunarea generală, pe o perioadă de 4 ani.
Componența consiliului director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui
organ a tuturor membrilor Asociației, utilizând principiul reprezentării prin rotație.
Președintele Asociației este și președinte al consiliul director.
Urmare emiterii ordonanței de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, art.91,
alin.(6) ”Consiliul director este organul executiv de conducere a asociației de dezvoltare
intercomunitară şi este format din președintele asociației de dezvoltare intercomunitară şi
încă cel puțin 4 membri aleși din rândul membrilor adunării generale a asociației. Prin statut,
asociații pot să prevadă şi un număr mai mare de membri, cu condiția ca numărul total de
membri în consiliul director, inclusiv președintele, să fie impar.”
Conform prevederilor art. 605 din aceeași ordonanță de urgență,

”În aplicarea prevederilor art. 91, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentului cod, asociațiile de dezvoltare intercomunitară constituite până la această dată au
obligația de a revizui statutele şi actele lor constitutive.”
În sensul acestor prevederi, Asociația a solicitat revizuirea Statutului Asociației.
În altă ordine de idei, conform prevederilor art.11, lit.b) din Statutul Asociației aprobat
în anul 2008, asociații au obligația plății unei cotizații anuale în valoare de 0,80 lei pentru
fiecare locuitor al unității administrativ teritoriale (UAT) membru, conform datelor statistice
oficiale.
În anul 2016, prin Hotărârea nr.7/16.02.2016, Adunarea Generală a Asociaților a
aprobat revenirea la cotizația de 0,80 lei pe locuitor, nefăcându-se referire explicita la modul
de stabilirea a cotizației pentru Județul Mureș.
Prin HCJM nr. 108 din 29.08.2019, Consiliul Județean Mureș, pe lângă modificarea
prevederilor statutare legate de componența Consiliului Director, a aprobat și modificarea
Statutului, în sensul reglementării modului de stabilire a cotizației anuale aferenta Județului
Mureș la valoarea de 0,40 lei pe fiecare locuitor al UAT-urilor membre, care este deservită de
infrastructura de apă-canal, aflată în domeniul public al județului.
În acest sens, conținutul art. 11, lit.b) din Statutul Asociației, se modifică și va avea
următorul conținut :
Art. 11 Asociații au următoarele obligații :
b) sa plătească cotizația anuala, in valoare de 0,80 lei stabilită pentru fiecare locuitor al
unității administrativ teritoriale membre, conform datelor statistice oficiale. Pentru UAT
Județul Mures, valoarea cotizației va fi de 0,40 lei pentru fiecare locuitor al UAT-urilor din
Județul Mureș, membre ale asociației. Plata cotizației anuale se va efectua în doua tranșe
egale, cu scadența în prima zi din luna a doua a semestrului aferent”.
Modificările aprobate de Consiliul Județeam Mureș prin HCJM nr. 108 din 29.08.2019,
sunt redate în anexă la prezenta expunere de motive.
Pentru ca, aceste mofificări aduse atât Actului constitutiv cât și Statutului Asociației să
poată fi aprobate în Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu art.21 din Statutul
Asociaţiei, ficare asociat trebuie să-și mandateze reprezentantul în adunarea generală, iar
mandatul trebuie acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este.

Fata de cele sus menţionate supun spre aprobarea Consiliului Local proiectul de
hotărâre iniţiat în acest sens.

Secretar
Suciu Ludovica Emilia

