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HOTĂRÂREA NR. 25 

28 Mai 2021 

 
privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

 

 

Consiliul Local al comunei Cozma , întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.05.2021 

     Văzând referatul de aprobare nr. 1146/18.05.2021 referatul de specialitate nr.1146/1/ 

18.05.2021 , privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea formulată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA 

INVEST MUREŞ”, înregistrată la Consiliul Local al  comunei COZMA sub nr.1139/18.05.2021 

           Ținând cont de prevederile 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”, 

art. 8 alin. (3) lit. ”c” și ale art. 10 din legea nr. 51/2006 a serviciilor publice comunitare de 

utilități publice , republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

In baza art. 7 din Legea 52/2003 privint transparenta decizionala in administratia publica 

locala, republicata. 

În temeiul  prevederilor art. 129 alin. (1) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. ”d” şi alin. ( 7) lit. 

”n” , art. 196 alin. 1, lit. a,  din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019,  privind Codul  administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

                                                                HOTĂRĂŞTE : 

 

       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 Ormenisan Petru reprezentant al comunei COZMA în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform 

Art.1. 
 

            Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și 

Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei. 
 

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 

MUREŞ”. 
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