
R O M Â N I A 
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA PETELEA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

HOTĂRÂREA nr. 23 / 2021  
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 
           Consiliul Local al Comunei Petelea,  
           Întrunit în şedinţă ordinară în data de 26.05.2021 
           Luând în discuţie proiectul de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ 
teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, înaintat de către 
primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei prin  referatul de aprobare nr. 
2545/20.05.2021. 
 Având în vedere: 
 - raportul de specialitate nr. 2563/20.05.2021 înaintat de compartimentul urbanism, investiţii;          
 - avizul Comisiei juridică şi de disciplină, protecţia mediului, sport şi turism nr. 
20/25.05.2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului 
şi urbanism nr. 20/26.05.2021; 
 - avizul Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie şi 
protecţia copilului nr. 16/25.05.2021;  
 În baza: 
 - Legii nr.51/2006 privind serviciile publice de utilităţi, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, art.8 şi art.10;  
 - Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, art.10;   
 - O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi completările ulterioare;   

- art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, 

- Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
        În temeiul art.129 al.(1), al.(2), lit.d), alin.(7) lit.n), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta: 
 

H O T Ă R Â R E: 
 

Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 
MUREŞ” a comunelor Suplac, Valea Largă și a orașului Sângeorgiu de Pădure, din judeţul Mureș. 

Art.2. Se mandatează domnul Pădurean Sorin-Pompei primar, reprezentantul comunei 
Petelea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, să 
voteze conform art.1 din prezenta hotărâre.  

Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 
INVEST MUREŞ”, domnul Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, 
hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei 

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei 
Petelea. 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Petelea, Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş. 
 
        Petelea, 26.05.2021 
 

Preşedinte de şedinţă,                         Secretar general, 
                  Ioan Fulop      Mihai-Ilie Moldovan  


