
 

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. 124 

din 22 aprilie 2021 
  

privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi 

canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu  SC Compania Aquaserv SA a noilor 

mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a serviciului de alimentare cu apă şi 

canalizare pentru persoane juridice nr. 81243/19.07.2019 –  

„ Extindere reţea  apă potabilă - strada Remetea ” 

 

 Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în şedinţă ordinară de lucru, 
 

 Văzând Referatul de aprobare nr 24.514/657/30.03.2021, iniţiat de Primar prin Direcţia 

Tehnică privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă, 

încheiat cu SC Compania Aquaserv SA  a noilor mijloace fixe aferente serviciului de alimentare 

cu apă  potabilă ,, Extindere reţea apă potabilă strada Remetea”, realizate prin investiţii din 

bugetul local, recepţionate conform procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  nr. 

01/17.02.2021, 

 Având în vedere prevederile art. 14.5 din Dispoziţii speciale-partea comună-Contract de 

delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare înregistrat sub nr. 

22/05.03.2010 la Asociaţia de Dezvoltare Interomunitară „Aquainvest  Mureş” şi sub nr. 

202662/05.03.2010 la SC Compania Aquaserv SA Târgu Mureş, Legea nr. 24/2004 privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 

52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, 

  În temeiul art. 10, lit.,,b” şi art.12 alin (1), lit. ,,a”, din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006, 

legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată,  art. 8, alin (1) , alin (3) lit. 

,,a”  din Legea nr.51/2006, legea serviciilor comunitare de unităţi publice,  

             - art.129 alin (1), alin (2) lit. ,,d”, alin (7) lit. ,,n”, art. 196, alin. (1) lit. ,,a” şi ale art. 243, 

alin (1), lit. ,,a” din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

H o t ă r ă ş t e : 
 

  Art.1. Se aprobă cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 

alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010 încheiat cu SC Aquaserv SA a noilor 

mijloace fixe realizate prin contractul de prestare a  serviciului de alimentare cu apă şi canalizare 

pentru persoane juridice nr.81243/19.07.20109 ,,Extindere reţea apă potabilă strada Remetea,  

realizate prin investiţii de la bugetul local, recepţionate în 2021, prevăzute în lista anexă care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 Art.2. Predarea către operator a bunurilor arătate la art.1 din prezenta, se va face pe bază 

de  Proces verbal de predare – primire, conform art.76 pct.2 lit. d din Dispoziţii generale ale 

Contractului de delegare a gestiunii nr. 22/202.662/2010, completându-se Anexa prevăzută la art. 

76 pct.2 lit. b – Dispoziţii generale din contract, respectiv “Lista bunurilor proprietate publică 

aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare – nr. 4 Consiliul Local Târgu Mureş” , prin 

încheierea unui Act adiţional la acest contract. 

 

 Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest 

Mureş, domnul Peter Ferenc – preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, să semneze în numele şi 

pe seama municipiului Târgu Mureş, actul adiţional la contract, prevăzut la art. 2. 

 

 

 



 

  

           Art.4. Restul dispoziţiilor din Contractul de delegarea gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi de canalizare nr. 22/202662/05.03.2010 rămân nemodificate, iar actele 

administrative adoptate ulterior încheierii acestuia se abrogă ori se aplică în mod corespunzător. 

 

  Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Executivul 

Municipiului Târgu Mureş prin Direcţia Tehnică şi conducerea SC Compania Aquaserv SA 

Târgu Mureş.  

 

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, 

privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Judeţului Mureş 

pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică: 

     - Direcţiei Tehnice 

     - Administraţiei Domeniului Public 

     - SC Companiei Aquaserv SA 

     

 

 

 

                                                                                                                           Preşedinte de şedinţă, 

                                             Kelemen Atilla-Márton 

                                  Contrasemnează,    

      p. Secretarul General al  Municipiului  Târgu Mureş, 

                                      Szövérfi László 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


