
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA LIVEZENI
CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

                                           H O T Ă R Â R E A     Nr.46
  din 25 octombrie 2016

privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a 
A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul

revizuit pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-
teritoriale ale judeţului Mureş

         Consiliul local al comunei Livezeni,judeţul Mureş,

          Văzând expunerea de motive nr.4449/12.10.2016 a primarului comunei Livezeni 
privind mandatarea reprezentantului comunei Livezeni pentru a vota modificarea 
soluţiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal 
referitoare la unele UAT ale judeţului Mureş, raportul de specialitate nr.4450 precum şi 
avizul comisiei de specialitate, 
         Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (2), lit. a) și ale art.16 alin.(3) litera a) din 
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş”, 
         În conformitate cu prevederile art. 20 alin.(3) și art. 21 alin.(1) din Statutul 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Invest Mureş”, 
         Potrivit prevederiloe Legii nr.24/2000  privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative,republicată,

          În temeiul dispoziţiilor art.36 alin.(2) lit.d), 45 şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 

completările ulterioare,

                                                                HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se mandatează domnul ing.Bányai István,reprezentant al comunei 
Livezeni să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA INVEST MUREŞ”, modificarea soluțiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit 
pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unități administrativ-teritoriale ale 
judeţului Mureş. 

Art.2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
„AQUA INVEST MUREŞ”, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe 
seama membrilor săi.

         Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi dlui ing. Bányai 
István,primarul comunei Livezeni care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.    

PRESEDINTE  DE  SEDINŢĂ,                                                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                     

          Ács  Sándor                                                                                                                secretar

                                                                                                                                        Hangan  Aurelia




