
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind schimbarea reprezentanților Comunei Suseni în Adunarea Generală a Societății 

AQUASERV MAROS S.R.L. 
 
  

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în ședința odinară din data de 28 aprilie 
2022; 

 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 1523/2022 al Primarului Comunei Suseni referitor la 
schimbarea reprezentanților Comunei Suseni în Adunarea Generală a Societății 
AQUASERV MAROS S.R.L. în baza HCL nr. 25/2020; 
 - Raportul de specialitate nr. 1569/2022 al Compartimentului urbanism din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Suseni și Raporturile de avizare ale 
Comisiei economico-financiară, amenajarea teritoriului și urbanism și ale Comisiei de 
agricultură, protecția mediului și turism din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- H.C.L. nr. 25/2020 privind înfiinţarea operatorului regional al  serviciului de 
alimentare cu apă şi  de canalizare, societatea Aquaserv Maros S.R.L.; 
 - Actul constitutiv al Societății Aquaserv Maros S.R.L., 

În conformitate cu prevederile: 
 -  art. 132 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - Legii nr. 51/2006, Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 - Legii nr. 241/2006 – Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare – 
republicată (r2), cu modificările și completările ulterioare; 
 - Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 - OUG nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 



 Art. 1. Se aprobă schimbarea reprezentanților comunei Suseni desemnați în 
Adunarea Generală al Societății AQUASERV MAROS S.R.L. în baza HCL nr. 25/2020. 

Art. 2. Se desemnează ca reprezentant al comunei Suseni în Adunarea Generală a 
Societății AQUASERV MAROS S.R.L primarul Comunei Suseni, domnul Egyed József. 

Art. 3. Începând cu data prezentei, art. 4 din HCL nr. 25/2020 privind înfiinţarea 
operatorului regional al  serviciului de alimentare cu apă şi  de canalizare, societatea 
Aquaserv Maros S.R.L. se abrogă. 
  Art. 4. Se aprobă împuternicirea primarului Comunei Suseni, domnul Egyed József, 
să semneze Actul adițional la Actul constitutiv al Societății AQUASERV MAROS – S.R.L., 
în numele şi pe seama Consiliului Local al Comunei Suseni. 
 Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
Primarul Comunei Suseni. 
 Art. 6. (1) Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului – Județul Harghita, 
Primarului Comunei Suseni, Compartimentului Urbanism și Compartimentului 
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Suseni.  
  (2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
Primăriei Comunei Suseni, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet 
www.suseni.ro. 
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