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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                  
HOTĂRÂREA NR. 59

din 15.12.2014

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 Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

15.12.2014;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

5050/03.12.2014 precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;

- prevederilor H.G. nr. 742 / 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;

         - 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;

În temeiul:

       - prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se mandatează doamna Moldovan Maria, reprezentant al comunei Beica de Jos 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.
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        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, doamnei Moldovan 

Maria reprezentantul comunei Beica de Jos, precum și Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MUREŞ” care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.    

       

                  

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

            Gheorghe Alexandru-Vladimir     

                                                                                                       Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile


