ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
COMI'NA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTARARE
privind constituirea Asociafiei de dezvoltare intercomunitartr de utilititi publice pentru
serviciul de alimentare cu api !i de canalizare "AQUASERV MAROS - MURE$,

Consiliul Local

al

Comunei Joseni intrunit

in

sedinta extraodinard

din data de

aptilie 2020;
AvAnd in vedere:
- Referatul de aprobare nr.D020 al Primarului Comunei Joseni referitor la constituirea
Asocialiei de dezvoltare intercomunitard de utilitaf publice pentru seryiciul de alimenta.re cu apd !i
de caralizare "AQUASERV MAROS - MUREg";
- Raportul de specialitate n. /2020 al Compartimentului urbanism din cadrul aparatului de
specialirale al Primarului comunei Joseni;
- Studiul de opofiunilate r.2389/2020, proiectul Actului constitutiv !i Statutul ,,Asocialiei
de dezvoltare intercomunihrA de utilitaf publice pentru serviciul de alimentare cu api pi de
canalizare "AQUASERV MAROS - MURE$";
- Avizul Comisiei de specialitate activitAf economico-financiare nr, __J2020
-Avizul Comisiei de amenajarea teritoriului qi urbanism, juridicd qi de disciplini nr.
....D020;
- Hotdrarea Consiliului Local Joseni m.
12020 privind aprobarea retagerii Comunei
Joseni, judelul Harghita din AsociaJia de Dezvoltare Intercomunitard pentru seNiciul de alimentare
cu apA $i de canalizare "GYERVIZ" !i implicit din Societatea Gyerviz Distrib Serv S.R.L din
Gheorgheni;
in conformitate cu prevederile:
- art. 5 lit. "l', afi. 89, alt. 90, art. 91, aft.92, art.129 al:ni'. (2) lrt. "d" qi lit. "e", alin. (7) lit.
"n" $i alin. (9) lit. "c", art. 131, afi. 132 ditr OUG n. 5'7 /2019 privind Codul administrativ;
- Legii nr. 51D006, Legea serviciilor comuritare de utilitdJi publice, republicatd, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
- Legi1, n. 241/2006 - Legea sewiciului de alimentare cu ape $i de canalizare republicatd
(r2). cu modilicarile 5i completarile ulterioare:
- O.G. nr. 26/2000 cn privire Ia asocialii qi funda1ii, cu modificerile Si completArile
ulterioare,
- Hotirafea Guvemului
855/2008 pentu aprobarea actului constitutiv-cadru
a
statunrlui-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitaxd cu obiect de activitate serviciile de
utilitSli publice, cu modificdrile $i completdrile ulterioare;
- Legii nr. 273D006 privind, finanlele publice locale, cu modificdrile gi completirile
ulterioare;
- Legr1, nI. 52/2003 ptrvind traiNparenla decizionali in administralia publici, republicatd;
In temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. "f', afi. 196 alin. (1) lit. "a" din OUG nr.
5712019 Drivind Codul administrativr

-

ff.

ti

HOTARA$TE

Art. 1.

Se aprobd studiul de oportunitate privind infiintarea Asociqliei de dezvoltate
intercomunitard rle atilitdti publice penfiu serviciul de olimefltare cu apd Si de candli4arc
"AQUASERV MAROS - MURE$", conform Anexei nr, 1 care face parte integlanta din prezenta
hotdrare.

Art. 2. Se aprobi padiciparea Comunei

Joseni, prin Consiliul Local al Comurei Joseni, in
calitate de asociat - membru fondator la constituirea lJocialiei de dezroltare intercomunita/d de
utilitdli publice pentru seNiciul de alimentare cu apd;i de canalizare "AQUASERV MAROS
MUrRtt", persoanijuridicd de drept pdvat, cu statut de utilitate publicd.
Art. 3. Asocialia de dezvoltare intercomunitara de utilitali publice pentru serviciul de
alimentare cu apd qi de canalizare "AQUASERV MAROS MURE|,, ya avea sediul in Comuna
Joseni, sat Joseni nr. 482lAjudelul Harghita,
Art. 4. Se aprobd patrimoniul social lnitriaI al Asociatiei de dezvoltare intercomunitard de
utilitdli publice penttu serviciul de alimentare cu apd qi de canalizare "A?UASERV MAROS
MURE$" de 2.000lei $i participarea Consiliului Local al Comunei Joseni 1a patrimoniul inilial cu o
contribulie in numerax in valoare de 1.000 lei, care va fi achitatd din Bugetul de venitud ,i
cheltuieli al Comunei Joseni pe anul2020, din capitolul 74.02
Art. 5, Se aprobi achitarea cotizatriei pe p mul an, reprezentend 1 leu.4ocuitor din Bugetul
de venitud qi cheltuieli al Comunei Joseni pe anul 2020, din capitolul 74.02
Art. 6, (1) Se aproba Actul constitutiv Si Statutul lrocialiei de dezvoltale intercomunitatd
de utilitdli publice pektru seNiciul de alimentare cu apd $i de canalizare ,,AeIJASERV MAROS
MURE$", conform anexelor nr. 2 qi 3, care fac pafie integranta din prezenta hottuare.
(2) Se aprobA imputernicirea primarului Comunei Joseni, domnul G6ll Szabolcs, sd
semneze Actnl constitutiv $i S13n$)l Asocialiei de dezvoltare intercomunitatd de utilitdli publice
pentru ser'ticiul de alimentate cu ctpd de canalizare "AQUASERI/ MAROS MUREy". in
numele $i pe seama Consiliului Local al Comunei Joseni.
Art. 7. Se desemneaz[ ca reprezentanti al Comunei Joseni in Adunarea Generald a
Asocialiei de denoltare intercomunitard de utilititli publice pentru serviciul de alimentare cu apd
;i de canalizdte "AQUASERV MAROS - MURE$" urmdtoarele persoane:
domnul G61l Szabolcs - primar,
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Art, 8. Cu

aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotfuaxi se incredin{eazd:
Primarul Comunei Joseni, Compaftimentul urbanism gi Compartimentul contabilitate, impozite gi
taxe locale din cadrul aparatului de specialitate a.l Primarului Comunei Joseni.
Art. 9. (1) Prezenta hotarare se comunica: Instituliei prefectului Judelul Harghita,
Primarului Comunei Joseni, Compartimentului Urbanism $i Compatimentului contabilitate,
impozite $i taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al Pdmarului Comunei Joseni.
(2) Prezenta hotdrare se aduce la cunoFtinld publica prin afigare la sediul primdriei
Comunei Joseni, in spa{iul accesibil publicului, precum gi pe pagina de internet www.losem.ro.
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Joseni, la 09 aprilie 2020
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Iniliator
Primar

Aviz4dpentu legalitate
Secretar Cenfft l-aLL AT Comuna Joseni
Iszlai\arna Rudoll
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