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HOTĂRÂREA NR.24/2022 

privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apa Târnavei Mari în vederea exercitării votului 

 

 Consiliul Local al oraşului Copşa Mică, întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 

2022, 

 Analizând  referatul de aprobare nr. 1667/2022  şi raportul de specialitate întocmit secretarul 

general, înregistrat sub nr. 1668/2022,   

 Văzând avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, servicii şi comerţ 

 În conformitate cu prevederile - Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități 

publice, cu modificările și completările ulterioare – art.8 alin.3, art.10 alin.5, art.32 alin.1 pct.e) și 

art.43 alin.8, prevederile - Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de 

canalizare, cu modificările și completările ulterioare – art.12 alin.1 lit.i), art.13, art.24 alin.1 pct.d) 

și prevederile art. 21 alin. 1 din Statutul Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Târnavei 

Mari” Mediaş, 

 În temeiul art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „n” , art. 196 alin. (1) lit. a) din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se acordă un mandat special reprezentantului orașului Copşa Mică în Adunarea 

Generală a Asociației de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei Mari, d-lui Primar Mihalache 

Daniel Tudor, de a vota „pentru”  

a) Modificarea și completarea tarifelor pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de 

utilități publice apă și canalizare, prestate de către Operatorul Regional Apa Târnavei Mari SA, 

conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

b) Modificarea Contractului de delegare a gestiunii de alimentare cu apă și de canalizare, 

încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Târnavei Mari și Operatorul Regional 

Apa Târnavei Mari SA, cu privire la modificarea și completarea tarifelor pentru servicii conexe 

serviciilor de utilități publice apă și canalizare, prin semnarea unui Act Adițional, în forma 

prezentată în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art. 2. Se aprobă semnarea, prin reprezentantul legal A.D.I. Apa Târnavei Mari, 

Președintele Asociației – dl.Gheorghe Roman, a Actului Adițional la Contractul de delegare a 

gestiunii serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, cu privire la modificarea și completarea 

tarifelor pentru servicii conexe serviciilor de utilități publice apă și canalizare. 

 Art. 3. Primarul oraşului Copşa Mică, în calitate de reprezentant al oraşului Copşa Mică  în 

Adunarea Generală a Asociației, împreună cu Asociația de dezvoltare intercomunitară Apa Târnavei 

Mari, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 

Adoptată în Copşa Mică la data de 29 martie 2022 

 
Preşedinte de şedinţă Contrasemnează 

Butuc Titi-Nicu Secretar general 

 Şerban Dorin 

 
Difuzat: 1 ex. primar; 1 ex. Inst. Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. ATM 


