
      

R O M Â N I A         

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  TÂRGU MUREŞ 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr.  409 

din  21  decembrie  2021 
 

privind 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  municipiului  Târgu Mures, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 

 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare nr. 86927/10.826 din 03.12.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș 

prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, privind ajustarea preţurilor la apă potabilă și 

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

 Propunerea formulată în plenul Consiliului local al municipiului Târgu Mureş,  

 Raportul de specialitate nr. 89.101/2021  al Direcției juridice, contencios administrativ și 

administrație publică locală; 

 Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș; 

 

În conformitate cu prevederile: 

 Art. 9, alin. (2), lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Art. 17, pct. 2) și art. 36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 

Apă şi de Canalizare; 

 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; 

 Art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d) și e), alin. (7), lit. n) și alin. (9), lit. a), 

precum și ale art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  art. 286 alin. (4)  din OUG nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

H o t ă r ă ş t e: 

 

         Art.1. Se mandatează domnul Portik Vilmos László, reprezentant al Municipiului Târgu Mureș 

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. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, precum și 

persoana desemnată la art. 1 al prezentei. 

 



 

 

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. c) şi art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, precum şi ale Art. 3 alin.1 din Legea 554/2004 Legea contenciosului 

administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului judeţului Mureş pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 

 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică : 

 Serviciului Public Administrația Domeniului Public; 

 Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”; 

 Domnului Péter Ferenc; 

 Persoanei desemnate la art. 1 al prezentei. 

 

 

 

 

 

                                                                                                               Preşedinte de şedinţă, 

                                            Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

   Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                               Bâta Anca Voichița 

 
 

 

 

 

 

 
(Hotărârea  a fost adoptată  cu  15  voturi  „pentru”, 2 voturi “împotrivă” şi 4 voturi “abţinere”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


