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    ROMÂNIA                                                                                                     
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL  LOCAL
COMUNA LIVEZENI                                                                           
                                                            

                                        H O T Ă R Â R E A   Nr. 62
                                              din 28 noiembrie 2014

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea
Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară

„AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014

         Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

          Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 742 din 2014 privind 
modificarea anexelor nr. 2 și 4 la Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru 
aprobarea actului constitutiv – cadru și a statutului – cadru ale asociațiilor de 

dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice,
         În conformitate cu prevederile art.16 alin.(2) lit.h), art.20 alin.(3) și art. 32 din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş” și ale 
Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 246/2005,
        In temeiul dispoziţiilor art.36 şi art.45 din Legea nr.215/2001,privind 
administraţia publică locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare,
       
                                                   H O T Ă R Ă Ş T E :

         Art.1. Se mandatează domnul Banyai Istvan,reprezentant al comunei Livezeni
în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ”, să voteze modificarea Statutului Asociației conform anexei nr. 4 la Hotărârea 
Guvernului nr. 742 din 2014.

        Art.2. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Ciprian Dobre, să semneze în numele şi pe seama 

membrilor asociaţi, hotărârea Adunării Generale privind modificările aduse la Statutul 

Asociației, conform celor de mai sus. 

        Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş,
Primarului comunei Livezeni,reprezentantului comunei Livezeni, precum și Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” care răspunde de aducerea sa 
la îndeplinire.    

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                Contrasemnează ,
                   Fogarasi Istvan Antal                                              secretar
                                                                                          Hangan  Aurelia
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                  Expunere de motive

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea 
Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014 

       Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a fost constituită în 
vederea 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, 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 și a Hotărârii Guvernului nr. 855 din 13 august 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.      
       Având în vedere prevederile art.16 alin.(2) lit.h), art.20 alin.(3) și art. 32 din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş” și apariția Hotărârii Guvernului 
nr. 742 din 2014 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, din 10 septembrie 2014,
se impune ca Asociația să își modifice statutul conform anexei 4, din prezenta hotărâre, iar 
pentru operarea acestor modificări este necesară emiterea unei hotărâri din partea fiecărei 
unități teritorial – administrative membră a asociației.
       Modificările se referă la : atribuțiile Adunării Generale a Asociației, atribuțiile AGA cu 
privire la exercitarea mandatului acordat de asociați, cvorumul, votul și prevederile speciale în 
adoptarea hotărârilor Adunării Generale a Asociației. 
           
      Statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice pentru serviciul de 
alimentare cu apă și de canalizare „ AQUA INVEST MUREȘ”, se modifică  după cum urmează :
        Art. 13 se modifică și va avea următorul cuprins :
      „ Art.13 - Asociaţia poate accepta noi membri, cu acordul asociaţilor şi cu încheierea unui 
act adiţional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menţionaţi în preambulul 
statutului. Orice unitate administrativ-teritorială care devine membru al Asociaţiei acceptă în 
totalitate prevederile prezentului statut şi deleagă gestiunea Serviciului operatorului, prin act 
adiţional la contractul de delegare, ce va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama unităţii 
administrativ-teritoriale respective. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noi membri, 
reprezentanții asociaților în adunarea generală a Asociației au nevoie de un mandat special, 
prealabil, din partea unităților administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin 
hotărâre a consiliului local sau județean, după caz. ”
      Astfel, art.13 din Statutul ADI „ AQUA INVEST MUREȘ” se modifică în sensul în care 
pentru primirea de noi membrii este nevoie de acordul asociaților, hotărârile se iau cu 
prezența a două treimi și votul majorității celor prezenți iar pentru a vota în adunarea 
generală a Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților 
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administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau 
județean, după caz. ”
        Alin. (2), (4), și (5) ale art.21 devenite prin renumerotare alin. (3), (5) și (6) 
ale art.20, precum și alin. (7) al aceluiași articol, se modifică și vor avea următorul 
cuprins  :
     „ Art.20 alin.(3)  Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. a) - h) şi j) - l) și art. 16 alin. (3) lit. a), 
c), d) şi f)  se iau în prezenţa a două treimi din numărul asociaţilor şi cu majoritatea voturilor 
asociaţilor prezenţi. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, adunarea generală 
a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile 
calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare adunarea 
generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți, iar 
hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaţilor prezenţi. ”

      „ Art.20 alin.(5)  Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociaţiei adoptate în 
exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) se iau în prezenţa şi cu votul 
favorabil al tuturor asociaţilor, cvorum şi majoritate obligatorii la orice convocare. ”
      „ Art.20 alin.(6) În oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (3) - (5), dacă o hotărâre a 
adunării generale a Asociaţiei priveşte în mod direct Serviciul propriu sau bunurile care 
aparţin unui anumit asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al 
reprezentantului acestuia. Pentru adoptarea hotărârilor în exercitarea atribuției prevăzute de 
art. 16 alin.(3) lit. a) din prezentul statut-cadru este necesar votul favorabil al 
reprezentantului județului, dacă acesta este membru al Asociației. ”
     „ Art.20 alin.(7)  În cazul în care reprezentantul unuia dintre asociaţi nu poate participa la 

şedinţa unei adunări generale a Asociației la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de 

un alt reprezentat al unităţii administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin hotărâre 

a autorității deliberative a unității administrativ-teritoriale asociate. ”

       Alin.(2), (4), și (5) ale art.21 precum și alin (7) al aceluiaș articol, astfel cum au fost 
modificate prin hotărârea nr.9 din 5 noiembrie 2008, se modifică în ceea ce privește 
convocarea, cvorumul, votul și împuternicirea reprezentantului unității administrativ-teritoriale 
asociate.

        Alin. (1) al art.22, devenit prin renumerotare art.21,  se modifică și va avea 
următorul cuprins  : 
    
      „ Art.21 alin.(1)  Hotărârile adunării generale a Asociației luate în exercitarea atribuţiilor 
prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. i) - j) şi art. 16 alin. (3) lit. a), c), d) şi f) nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este. ”
        Alin.(1) al art.22, astfel cum a fost modoficat prin hotărârea nr. 9 din 5 noiembrie 2008, 
se modifică în sensul în care reprezentantul unității administrativ-teritoriale poate vota în 
adunarea generală numai în baza unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin 
hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui reprezentant este. ”
       Ținând seama de cele expuse mai sus, supunem spre aprobare modificarea Statutului 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUA INVEST MUREȘ” în conformitate cu 
Hotărârea Guvernului României nr. 742 din 2014. 
       

                                                    P R I M A R,
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                                                    Tătar Vasile,

            


