
 

POIECT DE  HOTĂRÂRE 
din 10.03   2020 

privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST 
MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare 

a S.C Compania Aquaserv S.A 
 

                   Consiliul Loca  Sincai  , în ședintă ordinară 

          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 

 În temeiul  prevederilor art.129 alin 1 si2 lit.”b” și coroborat cu ale alin.(4), lit.”a”  
şi precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „i” din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,  

                                                    HOTĂRĂŞTE: 
         Art.1. Se mandatează  domnul Huza Grigore . reprezentant al comunei . SINCAI  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să 
voteze ajustarea/modificarea 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. 
718477 din 16.01.2020. 

        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 comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi dlui Huza Grigorecare răspunde 
de aducerea sa la îndeplinire.     
                                                                            PRIMAR 
                                                                     HUZA GRIGORE  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar genmeral UAT 
Suciu Ludovica Emilia 
                   
 

                           

 

 

ROMÂNIA   
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA  ŞINCAI 
Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
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                                                HOTĂRÂREA  NR.... 
                                              din ................  2020 

privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I 
„AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la 

canalizare-epurare pe aria de operare a  
S.C Compania Aquaserv S.A 

 
                   Consiliul Loca  Sincai  , în ședintă ordinară 

          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 

 În temeiul  prevederilor art.129 alin 1 si2 lit.”b” și coroborat cu ale alin.(4), lit.”a”  
şi precum şi ale art.139  alin. (1),  coroborat cu alin.(3) lit „i” din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019,  privind Codul  administrativ,  

                                                    HOTĂRĂŞTE 
 
         Art.1. Se mandatează  domnul Huza Grigore . reprezentant al comunei . SINCAI  în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să 
voteze ajustarea/modificarea 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. 
718477 din 16.01.2020. 

        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 comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi dlui Huza Grigorecare răspunde 
de aducerea sa la îndeplinire.     
                                                                            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     
                                                                         MACAVEI PETRALIANA RODICA  
 
 
 CONTRASEMNEAZĂ 
Secretar genmeral UAT 
Suciu Ludovica Emilia 
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Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
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NR 585  din  10.03 2020  
                                            REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind ajustarea/modificarea 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”, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente ale Contractului de 
Finanţare nr. 121172/08.04.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi S.C. 
„COMPANIA AQUASERV S.A.”, modificat și completat prin Actul Adițional nr.1/2011 și ale 
Contractului de Credit nr.41175 din 18.04.2012 încheiat între Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și S.C. „COMPANIA AQUASERV S.A.”, modificat prin 
Actul Adițional nr.2 din 27.01.2015.  
       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. 718477 din 
16.01.2020. Ultima ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2016 și de atunci până în 
prezent s-a înregistrat o inflație de 11,5 %. Față de aceasta A.N.R.S.C. a avizat o ajustare a 
prețurilor cu 7,43% la apă și cu 6,40 % la canalizare-epurare. 

• Preț pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie 
de operare – 3,76 lei/mc, exclusiv T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare-epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de 
operare - 3,16 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/modificarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria 
de operare a S.C Compania Aquaserv S.A. 
                                                               Primar 
                                                              Huza Grigore 
 



        
     Comuna ŞINCAI, localitatea Şincai, str.Principală  nr. 156  

Judeţul Mureş, cod poştal  547595   
Telefon/Fax:  0265 –427 201    e-mail: sincai@cjmures.ro 

NR586 
   din  10.03 2020  
   

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind ajustarea/modificarea 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”, modificat și completat prin actele adiționale subsecvente ale Contractului de 
Finanţare nr. 121172/08.04.2011 încheiat între Ministerul Mediului şi Pădurilor şi S.C. 
„COMPANIA AQUASERV S.A.”, modificat și completat prin Actul Adițional nr.1/2011 și ale 
Contractului de Credit nr.41175 din 18.04.2012 încheiat între Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) și S.C. „COMPANIA AQUASERV S.A.”, modificat prin 
Actul Adițional nr.2 din 27.01.2015.  
       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. 718477 din 
16.01.2020. Ultima ajustare/modificare de preț a avut loc în anul 2016 și de atunci până în 
prezent s-a înregistrat o inflație de 11,5 %. Față de aceasta A.N.R.S.C. a avizat o ajustare a 
prețurilor cu 7,43% la apă și cu 6,40 % la canalizare-epurare. 

• Preț pentru apă potabilă produsă, transportată și distribuită pentru întreaga arie 
de operare – 3,76 lei/mc, exclusiv T.V.A. 

• Tarif pentru canalizare-epurare ape uzate menajere pentru întreaga arie de 
operare - 3,16 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,consider necesar, oportun si legal   Proierctl de hotarea                                                                
        
                                                                       Secretar general UAT 
                                                                                    Suciu Ludovica Emilia  


